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 یلبق را رققبطات دنتفر یمایم لتهب
 هلعوحمرو ملیف یاههحص زا یکی

 اما

۳ 
 تایه یرادربماف زا:اهرارقولوق

 نا رهب رت ات ویدوسا
 یصوصخ ع اللعا قاع هن ابع عالطاكی ین

 هدرک هادیفع زارب [اننشیروسا

 ۷« رپشبونجم ملیق هاک ره 4 تس

 و ترپش دریک رارق نارکا یو

 دعا وخ تسد, یل هقاس تی وح»«

 دروآ

 دن د>یامنیس
 ءاگشورف رگید هام دنجان

 دوخنامتخاس مجتب هتطرد یسودرف
 یارب

 د یثارک اذنالسف هعهن
 درک دهاوخ داجیا یئامتیس

 نیا ماجتا

 یرادرهش .تاماقم . تسا نایرج
 مجنپ هقطرد امنیس داجبا « دن دقتعم

 دیاب وتسا یکأت رطخرما ,ترامع
 تیءمجیا رب « دو رگ مهاررف یبیت رت

 . دشات روصتم یرصخ یچاتاعت

 كيس :دراد رظن رد روب رمهاگشورت

 ووسناسآ بند كرزب یاههاتتورق
 نموعخم هک دنک درا و یصوصتمیاه
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 / دشاب مجنب هقبط
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 و نرسم یابنیس نامتخاس
 .تدوزوخ خ هخاس 6 هل
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 دشدهاوخ
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 یو دراد هدپمب ارملیفلو ۱ یاد
 رهش وا فاصت بسحرب هک تسا ید

 0 كيرد و دوریم ناتسدرک ی
 روشیمهوولآ نیوخ یاد
 اب اقم .شقن یتیعم كلمرصات



 هتفه شزدااتمیلیوف ك یقرع«
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 " خزودو تشهب نیب "7 س
 سس ام هک , یاد ره تم هخ ملا یک هلی لا سو و وس هز اس

 .... دندوب نادرگ رس خزود و تشهب نییام

 مایفكي «خزودو تشپ» نوب
 یرثا هکلب تب یلومعم یکنچ

 بلاج و یعامتجا ناتساد, اب هک تسا

 فیور رد ارثآ ناوتیم ,شاهجوت ۱
 ها رب لاک ددچ ار یتخمثوخ

 ومدرملابقتسااب ناربهترد انثمطهو ریزو نءدازاب وا تساهدو وآ

 تشارنوصحم لاس برخ یاپهلبف

 ملیفرا یاهنحصدد دوهیرت -رنک او تریاد

 دش دها_ش ؛جاومناتسود رثه

 ملیف ناکشیا رند

 ناسرپق (دروقیک ماس) لر
 ءافیا(رنک اوتربار) طسوتناتساد
 یلاس دنچ د وشیم

 اب درذگ یمن امنیسبشدوروزآ
 قامعا ردلیم» ۲) ملیفردتک ر
 و اکیرمآ ردیدایزترهش (ایرد

 یزاب زا سپ و دروآتسدب ابورا

 ؟ هشیپ رنهنبا

 ( هتسکش هزین ) ملیف رد شا هن ادنم رنه

 یسناپمک لوا هجرد ناکشیپ رنهوزج
 وا. تنرگرارق متسب نرقسک وف
 هدپهع هب ارلوایاهلر رشاحلاحرد
 زاسلوپ ناکشیب رثه و زج و دیک یم
 نیاردیورتُت آ راک ۰ تسیلاکی رمآ

 ار رد دیاب هک روطنآ هنانسانم

 روریم راظتنا۰ درادن یت رهش

 ابزو ناوجهراتس (روه«یرث)
 ورا دهدهمب ارماس رمهلر

 زود اب رثک |دحملیفردیو
 یادم هیلک | ری زد وشیمن رهاظ رتشبب

 وهیرتدشابیم جیپم یاه
 رد لیم۱ 19 ملیفرد رثک او تربار
 رقوزوب هدش رهاظ اب ردنامعا
 .عبماسوب نیل وا تسپ هلجم ربخم

 هداد یور روب زم ملیفرد ود نیا
 ران ربدروفا رک كي رد ورب ؛ دوب
 ول نثخ رسفا لر ۱۹٩ لاس
 ماتم هک ار «وکاو» كنهرس
 7 تفگ زاب هار رد و یصخرم
 بو هدوعب دوشم هنشک

 ملیف یزاب نیرتبلاج و
 1 9 نتهریاس .دراد

 سا یداباپت آ هلمجزا و

 ایا روورتسک وورب -
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 اک دش ملیف نیا هیلع + یتاهاطت

 و وا وامتیس یحاصب یتاوارف تاراخ

 ه . تخاس ۳ مسمت اد اتکخ

 شومایف ار ملیفهدننک هیهت «كوئاز

 فازگلع ربخ د هک منکیبن
 دنهدب همادا ار ملیف شیامتا :ژرت
 نمار تاراخ

 نت

 درک مها وخنا ربج
 مایتسا هک دین زب سدح لیصافت نيا اب
 یک دن و یطی  رشهچ رواکی رم آ ناتسوب

 فن اب هرخالاب اعم , دنا یم

  دو رهچن كن ر هک دنک تان دیو
 یت وافت هن وگچیه اتپناسنا نام

 رو رتهو قوذ « درو من

 یطیا رشهن وک رهرد مدرم * ۵

 هب موسوم شملیف نیرخ
 هرییامنی ودلگ ورتم یربیورتسا رد «ایند نایاپ»

 مدن زادرپ فلتخمیاهرنهلیهحت 4

 ؟دنکیم ربیفت عضو روطچ هک دینی یم
 دربش یارب هک شوما رف دیابت |

 جحسنر یلیخ 29 جشر تیقف وم نیاب
 رد لبق لاس كيو یسماءدبذت

 ملراه یتمی كروبوت ن
 دیفس كب .هناخرذ مردام مدم | ابنش

 زور مه مووی فا یوم تو

 و رک تمادح -یفایزد رز
 یوتنامدوخ یارب زین مردارب و ن

 یکی زوم "اهن

 متقشس ادح دوب تسوب هایسرتحد كي

 < ۲ هحفص رد هخ



 : هداب رد هات وک یتخس

 نیا هک یبامتلارپ و مرکب
 یاه ملیفیهلب ودیا رب رخا وا

 یچواج اهملیقنیا ناک دننک درا و
 رکید راب تسا هتفرک دوخ رد او

 ار ژالبود یهیمز رد یئوکتفک
 با ه هنآ ی« کخ

 یا هلتم هن و دراد یک ات نخس
 . تسا هدیشک شیب ار تحب نیا
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 والبزوو رما رد هک یاس یک
 تسا یهام دنچ یجراخ یاه ملیخ

 رد راو ناتو
 یهبلج رد طقف هک )ار فرطیب
 ( دزاد 4 تیف رط » املیس هب هقالع

 :اقلعتمو رما نیا هک وزیگن ایمررب
 ملیف ژالب ود ین ونک باهتلا للع) او
 سیااقن ورمانیا موزل و تلاصا ءاه
 وروم (یلعفطبا رشردا رت ۲ نساحمو
 .دهد رارق لیلحت ات ایحا و یک دیسر

 هک ) ناريا رد ملیف یهلبود
 اب (دشاب هدرکت هابتشا هدن راکت رکا

 یزارت رتخدو:یوسقارف ملک
 - هدزاود ) نامز نآ زا دخزاغآ

 ریس« نولکأت ( شیپ لا هد زیح

 ار یزارف و پیشت رپ ای فا رحنارپ
 اه ملیف یهلب و رما ۰۰۰ هدوسپ

 ملیق نیمه هکنآ زا سپ دنچ کی
 ورب ور تیقفوم اب «یرا رف رتخد»
 یلو تشاریقن وررپ و مرک رازابدش
 زا یدعب یهدش هلب ود ملیف ودیکب
 ینف یااقن ناش ژالب ود هک اجن]

 رمانیاب تسنار مدرم تشادرایسب
 ینیبدب نیاو تخاس درسلدو نی

 نیرشابم هک رومن یلجتاراکشآ نانچ
 دنچ كکی ار دوخراک ژالبود لمع
 ات سپ نآ زا .دنداهن راتکب یلکی
 تروص نامپب اهملیف لاس نیدنچ
 :هبجرتو ینامروخ «یرآ ردنم»

 نمضرد هکنیاوگ .دشیم مهنلپاق

 زین یسراف سیون ریز لاوحا
 یارب یششوک یهاک ناگنل ک

 یادهمج رت »یف راعتمقپ رطاب یهارمه
 هک اجن [ زا اما درکیم « هنحص
 زرف رد یداعیچاشامت مشچز

 و هحص هک دوب هدشن ك

 و دریگ رب رد اجکی

 ابو , ترارح و ناجیه طقخ

 رظان تسا هئف رک اغاز 9

 ی

 تیبثت ادخ یاینورکید یاهروشک

 تروص نامهب یسیون ریز ( تسا
 زونهو دنام یقاب شدوخ بوجحم

 نيا هک یئاه ششوکدوجواب ) زین

 نیسهب (دیدرک نآ یایحا یا رب رخاوآ
 ۰ تسا یقاب تروص

 یعقاوتایح دیدجت و یلجت اما

 یهسوم هک دشزاغ] ین امززا ژالب ود
 یخی راتورتا ثکی ملیف شوی راد
 مساباو ین ایلیا «یتشع -ینامرهق
 ناب زب «اوئیب نودی رفتشذک رسو
 طوب رم نایرج . دناورک رب یسراف
 شیب, لاس شش - جنپ . دیاش .هب

 مادکچیه نآ ژالب ودو ملیف .دشاب
 نیرتک رزب و دنتشادن یصاخ زابتما
 یکینکت سی اقن یاوس)نآ ژالب ودصقت
 زین ( دوبراک تیاده لولعم هک
 رداب هک دوب رثا ندرک « هزیتا ربا
 طیحمو عوضومدامبتسا نتف رک رظن
 ,دیسریمن رظنب مضهلباق هجوچیپب
 یهلثمنیمه راک زور یاضقزا اما
 یراذگمات وملیف ندرک «هزیناریا»
 ۶ نامربق دم

 -  تخدناروپ و نودیرف -
 . دیررک ملیفانیاراک قئور هیاق

 برت نیا یاشامت نیحیداع یچاشامت
 کیتنامور ملیفکی هکنیارب هوالع
 ؛ راب تقر .كانزوس :دنسب یناریا
 دیدیم . دوخ ودز رب و ینامرهق
 و انشآ یئاهمانب ار نانامرهق

 نیا ودیدیم ملکتم انشآ ینابزب
 تیلامفزاغآ ردهک تسا یرما نامه
 م یموب و رگید حالطماب اییلمیاملیس
 (قحان و)فرکش تیقفوم نآ تعاب
 هک ینایرج ,دیدرک یناریا یاهملیق
 شزاغآ زا هک تدم همه نآ زاسپ

 بآ یهتشرزا زونه تسا هتشدک
 رد رگیمبا ربس یرابسب ماک شکیراپ

 تسرردسپ نآ زا لمعراکتبا
 یهانوک یهلصافب هک دوب ملیفشوی راد
 دنسپ ایت د اب دنسپ یرتشم ملیف دنچ
 وه, ود ,یهاتوک یهلصاقب ار رکید
 . كلرک وداتسرف رازابب ودرک هزین اریا
 و نت و «خلت جنربد ءو < هعرزم
 نیا تیعقوم وناگنم اناولیس ندب
 یهمه لثم ام روثک ردار اهملیف

 >بص

 یئایلاتیا (یهدشهلب ود هتلا) یاه

 دوب
 یراومهب دنچ كي ملیف ژالب ودراک

 مرف یدنچ زا سپیل و .تشاد همادا
 تا رییغت لمحتماهملیف یهلب ود تباث

 زا) هکن آ هلمجزا ,دیدرک یتالوحت و
 رتمک راک سیاقن (كیثکت رظن هطقن
 وتدمآ و و «اناولیس» مک مک و دش

 رد «نمساک و یروتب وو و«یراستان

 # سحر و« ربکا» و« نیهش» ضوع
 شیوخ یاهرتک اراک یاهمسا نامه

 یناریاو و دنتف رک و وغب ملیف ردار

 ملیف,هبنج كيزا ,وحت نیدب «یزاب
 تهجرا,دومت ك رتا رهدش هلب ود یاه

 یتراجت و یرام رظت هطقن زا ینعی رکید

 قن وررپ یاهتیاعف یهمهلثم ,زیت
 ات هکنآ میمصت اب هدعكي ,یتراجت

 باتشاب دین ابسچب ینات تسا غادرونت
 یاه ملبف یهلبود ودیرخ ناوارف
 دنورک عورشار یئابلاتیا (ًارثک ا)
 هتقشآ تروص . ژالیود نایرجو
 زیمتنآ رد هک تفرک دوخب یرازاب
 شو رفهرپمرخزا یرهوک سیخشت و
 . دوبن ناسآ راک

 لاجنج نیا لابتد رد عبطلاب
 «تلاصاویایوج هک ابن آ یئوجروس
 رکیدراب كنياو دندوب «تقیقحوو

 مشچ دنتفابیم مک و چیک اردوخ ,

 دنتف رک رب هدشهلب ود یاهملیف زادیمآ
 یاهملیف كدن|كدنا هکتآ ًاموصخ
 یسرابناب زروی ز هب زی یب رعویدنه
 لیعامسا»نارادتسود ودشیمهتسارآ
 ووشبوبحمروتک آسب نآ زا«نسب
 دن دیدیمناشف رهوآ یسراف ناب زهبار

 هراب كيزوثه ژالب ود راکاما
 یکی هاگیب وءهاک دوب هداتفایت قن ورزا
 یاهدع ,رازاب دوک رنایمرد ملیفود
 رم| نی | ودن دیشکیمر و+ یوسب یرتشم

 راک ههاداب و عناق ار اهرولب ود

 كي رگبدراب هکنیاات درکیم قیوشت
 دروک ر ودوک ر خب یلایلاتیا ملیف
 مسلیفنآ و تسکش اجکی ارشورف
 قحل | هک دوب « یا هقح یلیخ هک فیح

 رب یسراف هب بوخو هتسیاشرایسپ
 هک اجنآ زا . دوب هدش هدنادرک
 این یم |رووخاچ همه «تلاصاو

 ۳ ملیفنیا زا یچوت لب اتلابقتسا
 :مزیحو هکن ] هصاخدندروآ
 زرتشو لس هیت ابو كل < یا هقح

 ,نروا ایفوس ام 9

 7۳ زود زو هدیانک رب هتکف
 4 6 ,دیدجیهلحرم» رانآ

 تو تا وفهصاخ البوم هاینک#
 ر نوک » كي راب رما ردرایح؛
 نگو نابز نتسب رب تخررگید
 نایلک ماوعنابز دوروو اهملیف زا

 ۳ رزرر یتنز بچلد رایحب
 1 ,ووب ران | نیا یهطبح

 رلین یالب ود یهلعش رکیدراب
 لشنیازونه هزورماو دیشک هناب ز
 راب نیایلو .تسا نازو رف وهدنبات
 یدج هبنج رکب رای وک هن اتخبشوخ هیضق
 یهلب ود راک و تسا هتف رک دوخب
 اب تروصب طقف

 "یمرتمک و مک هتفر هتفر . سیاقن
 یاه ملیفنیرخآ یاشامت و دوش
 لی رو ار یراودیم|نیاهدشهلب ود
 لماکی لب ود زور كي هک دنکیمداجی |
 ققحت تروصام روشک رد«لیصا >و
 ۷ .و ریگ دوخب

  كبرخاوا نیا هلبود رما
 هتف ریذپ دوخب زین هزات و یعرفمرف
 یاسه ملیفزجب هکنیا نآ و تسا
 .یاه ملیف كدنا كدنا یناپ ورا

 . دنورکیمژالب ودلمحتم زین یناکی رما
 یرتهزات یهنکت هبارام رما نیا و
 . ممرسهکنیا نآ ودنکیم هجوتم
 اسید !دج ملیف «مهفد هب مک مک
 .دن |,دش

 لو هکن ۲ رب ءوالعرما نیا
 :رثههب امتلم هقالعشیازفا رب

 تسن 7 نشت تسا (یلکروطب)
 باب نفر هنفرطس وتم یچاشامت
 رب هک تسا هدشهدیشک ریذپ ان زی رک
 اژا رتشیب هچ رهیعتمتو تذلبسک
 «تفایرد»ارنآ دی اب ,یرثهرثا

 اوظیهیلک هک نوئک |
 دود ین ؟شییه



 تانتشح و و تشز هفابق نبا

 ونا رتخدهک دراد قلمت یروت

 دن وریم فعضو شغ شیارب اهنز

 رواب یلو دن یم جم

 تسا

 ملیف هثیب رثه) «یل رفتسی رک
 شکن | رف نی رفت
 ناتساگن ارد« الویک ارد لریافیااب

 تنیثورعم ناهج هلابم تام
 ۱ هدرک بک یصاخ رس و كب فقل

 هفقالعدرومدرمو كيو < لآ هدیا
 «دراد ار «ناوج نارتخد

 همان یط شن ادنمقالع زا یکی

 رفتسب رک »:دوب هتشون یویا رب دوخ

 یافیاابدب ابن و؟یتسهاییز وت زی رع

 ار نارتخد ماش, نوخ نادرم لر

 ۱ ینک را زیبا

 رخا وانیا ه (« نیت

 د . یا هلف حالم لب اف ترهش

 هات ملیت ای اهدجصی
 یااسیح رد ی

 4. .تخاسدها رخ
 برود یص ی راک تس 9 9

 رقاوخاو تمنک ۰ .ینیبضمپ یتاشخرد هیتآ یوم زابسیم یارب نم
 که مهار رم هک کو

 اس ۳ 2
 ضویمهگنا رررت رآ یزبریرنسا یاحور 4٩ تسا یکاح ربخ نیرخآ

 ۹ هتالم هقتس لیوط یدادرارف گوتراپ سیاب دنهارغیم و هداشا را



 ۱ ۲ اینیسرذ یدک
 .يرحح روت موج وجه ساز

1 ۹ 

 دو راک زین «وراواننومار

 زا تساستا تست ان ست نا تا ی سس تب ۱ ۱ ک ش ۳۹ ۰ 3 ۱۳3



 م ریشه روش یمقالطا یسکب یدمک یابملبف رداحالطصا (3۸ 6 ۱۸))
 تاکن نیا سبس و دنک یمقلخ !رناکشیپ رنه یاهیک زمشوخو اپرا

 مهراتک تعاسب ارج |لثمناسب وت « هلب
 دشیم لصاحیرته ربا یدمک ملیفكب بک رت نیازا ودوشی

 دن دروآ یممهآرف ارملیفتبمل ینشاچ هک نادرمنیا دوجور

 و برعو بجع شار 5 ؟ 1 ۱  ۲ 3

 کوب را )یک وب را وکسور شاشبو هدنز رسیول
۳ ِ 

 ۰ دربمأت توک دیالک و نویلنیف میج نوت دوی

 یغرممخت واچ لکیهاب ,هنجل |میظع ولچک نیدسک »6
 تشافک یم هناچ ریز یهاک هک یتشپ رپ شیرو دننامی رب ۶ تشک ۴ 1 ِ ۳ 5

 رد دبلام هسودماآ رد منوتسایک > یناپل م
 دوب «هدشدیلع «تواهیبایلب وو یاهن رتسوزا هرس



 یوم هج مج هم

 ۳۰ هل
 روصح

 هم هم مج هم مج هح مج مچ 

 و مو مج هم مم هم هم

 ز او
 4 توس

۳21( ۵ 0۲ 90 
 و هج وج هو هو هو وج مهم مه هو نو یو یج هجا

۱ 

 كيب 1 ۱ س وو 1 تن ۳
 اد رذبب ۱ 1

 کلا) سوف ۴ د ام سس 5 َ

 تعمسقات ميمصت ( ۹ قالّخ تابحورت مس

 انثم ناجیهرب ك. زوم |رتف یو
 زا نتم ن َ زو4 .تس ۳

 دما رنمکسآ فدا رف ۱ ۱ و ۰ > ی

 نوسنش رک فزوج رتسک را 9 ۳ ۰ ۴ 1 2 لمح

 الچم و میظع ۹ ۹ ۷ 72 و دوش وسو

 وبل مک اب )سر. ارملیف تس بار و ۱

  هلمح رادلل هرابو " »ٍ ۱

 ِپ ب ژالب و ۲ ٍ د وناوج

 یاب راث رخ نب |هل ۰ ج ره ,دنسب وتب نآ ی وخ

 رک ماجنا یصاخهجوت و ِتقداب ِ یسا ناتساد ددود

 ار دهدپمدی ون دوخنیاو ۳3 یاری و هدنب آر هد یرخیدنان امری و دندآدینارییغ
 ۰ اس یوب رانس ادپعم,دند رک هفاتا

 اهرتشزرارب و رتپب را آ |زالب امنیس 0
 ۲ : دن درو دوجون ی)هظحالم لب اق

 دناو ر ِ
 هاو رد سراف ناب ار ۰

 رب یسراف نابزب ار ایم ۱ دم کج ار

 ٍ رگ .دها وخ میدقن ناتسوورنیب
 نسپورپ

 یتعمناریج و ۹9۳

 ی





 ددنب ولدل : هتشون

 نم یاهتسد رد ناسا
 تسا نکمم هکتیا وک ,نمروصتب

 تلغا هزورما ,دشاباطعروصت نیا

 «یعامتجا دنتسم» یاه ملیق مورم
 لافطا ميارج» یاهملیف نامه ار

 دن رادنب یم# غلاب هات

 زین اهملیفع ون نیا یهضرعو هیپت
 یکی«هدرک |دییحا ور هک تسایدنچ

 وهدشورب ورلابقتسااب اهنآ زاات ود
 فده یبوشزرا دقاف هک مهیئاتدنچ

 شناک دن زاسیا رب تساهووب رابتعا و
 ران[ عون نیا تکش هدروآ رابیررض

 لولمم متفک هکتانچ لواهجرد رو
 هژوسندوب فدهو هنکن یب ولادت
 اه ملین نیا رتشیسب مقآ ورد,تسا
 تبقل دوشیمن هج وج مک تسیروط

 زا یاهشوک لبمس و فرعمدت| وتیم

 م دنتسم » حالطصاب ودشاب تلمكي یک دن ز

 دی آ رامشب
 حرطروظتنمب طقف راث ۲ نیا

 ودز»و 4 سکس هب طوب رم لئاسم
 نادتمفالعز اهر افتسابسک و# دروخ

 نسیا رد ...دووشیم هیهتلئاسمنیا
 نیاژا راغرس هک یناپجو راک زور
 جیهاب [تسالگشهو « هلئسم > هبه

 یاوس - ی« رکید»یعامتجا هلثسم
 ناوترمن - نان اوجون ملا رجیایاضق
 وكبت اماردتخ اد رب شزراهک تفای
 كيداجیا شزرا هجیتن رد و یغیابت
 هتشادار حرفسوهدنزومآ رتا
 مدشاب

 مایفینادرک راکامش هل دنب رتسمآ

 روزا :رتوب ترابب رادهدهعاد درگ هرودشورف تسد

 ۱دصحصح

 فیاظوژا یرصتخم دتمرثهنادرگ راک«دلدنب

 ودرک وگتفگ شرثا یاهرتک اراک یهمه» ابوایئدخآوموزل نادرک اعم

 ملیفهب !ربلطما منیسمرفرد فلتخم قوقشو بومش شیادییهب ءراتازآ ض

 اشامتدادمتشهاکهک دوزفا ودناثک «

 (,ژادنارا هرد» ریظن )دنتسمیا-پملیف عون نیاهیهت رادقمشیا

 بول ]9۸ت نک مرام رد ۱

۱ 

۱ 
 ْأ

 یغعامتجا دنتسم*مالطصار یاه

 ها یطابت را: »ملف

 زاهک یتسلائر ران آ "عوانیارابرد ار دوخنخس یوهرامشنیا رد...درادب ۱
 دنکیملابنددزادتیدنسیعامتجارظن |

 نیازا ی« ملیفوووب رارق رک ا, مراذگب

 : یعقا وینعمب یتسی اب یمدوش هیهت رث |

 .دشاب یمامنیسالماع تکی یتمی <« ملیفو
 هسب هک دوبل نآ زین رعانیاموپقم و

 ی# شینچ وتک رحو ردق نیمهرتا نبا

 كي یو رزا هحصردا رنیب ر ودهدیشخب

 میئاخ رچب رکی وروتک ]یوسهبروتک ۲
 . میلک عانقا ارنامدوخ و

 « كيتامایس» یرثا هببت زاروظنم
 زسیچ هات شیامن كيیور زا
 دوبیرگید

 زالبق هک متفایردنمراک ودب رد
 كي ,دیلک و حاتفمكی تسامزال زیچ رد
 هلیسوب سبس درک ادیپساخ رظن هطقن

 یقلت یهوجن اب رظن یهطقن ,حاتق» نیا
 شو رفتسد كي كرم همان شیامن هب
 تروصب ارنآ وتخادرپدرگ هرود
 ودودحردوساخمورغم هب ملیف كي
 جونم بو مهدی

 ردهمانشی امندوخ ارحاتغم نیا
 یکیردار :آ امو تشاذک ام رابتخا

 ميتن اب ناتسارودعتنءوجوزا
 .مشچیهچبرد زا نایرج

۷ 

 تیساپل اسهک شیومع اب اریاهملاکم
 . ۰ ۰ دنکیم لابن و تسا هتف ر ناهج زا

 ینهذو ین و ر تیصاخ نینچ كي رم نب |
 امعمنیالح دیلک هک متفاب ردنم ودراد

 :نآ طسوت ناوتب هک یهارشراشک و
 وروخ لقتنم «امنیسو هبارپ شو رفتسوكر مو

 و یتناوریهصعیصخ نیمهرد تخاس
 نموا یلیو رتک آ راک ینأفت تلاح
 ودكدرس«هک یتلاحنیا ,تسا هتفهت

 نایمزا ار لاحو هتشذک نبب دحدوخ نهذ
 ,تسا هتشار رب

 ؛ متفای تسددیلک نیاب هکبتقو

 ثحب وروم رثک آ راک رب فوق و ینع:
 اراکشآ ناهک اندشلصاحمیارب
 ۹ - میرصب یبوآزو نیمهزا زج هک متفایرد
 نا وتیمن یرگب دوجن هب الصا
 . وومن

 اچ زا زین و
 را نیکنس یاهه زو زا

 7 / 
 ج رگیدر

 شام ورک
 رثم یاد اوت اکشیپ رنهكمک

 لپ هسب لویمنو ساک ورا
 ۳ دن |ووک رب بساخم یک امشیس

.ِِ 

 بن دقنم زا ی

 :حروشنعباریعحوملیف هشهک
 ار آمار عاتجا فسا

 با ذعو تزففهک
 اتش آونشور مه یلیخامش ملیقرد

 ۱1۳ رد م اتفگ ین.
 ۱> و۴ ندوب یهامت>ادضیهدنج
 اس هاررد,ناتسلگنارد لیف

 سیا ۱ ی



 موس بر
 روش یکنج دض ملیف كر

 هدیاهدرک باخیدزا اد ناملآ

 اد رمآ نبا لیلد تسا یی

 »دی امری
 دش عورش اجنی ا زا هیضقلصا 1

 : ! یتاراقافت|یزور ین املآ ناب زب
 كي ونادن زر ناردام» هب و

 داتفانم تسدب لارنز

 # 1۳ نی رخا هب مجار ناتساد نیا
 ثكنج تین وخوراب تشحو یاهزور ردد:ملیفمامت رد ,هظحالم نیا اب

 تلمب هک تسایماباو مود للملاب

 ناتاوج وت اپهیزان اب رسنادنن

 هلب اقمب ار هلاس هوزتاب - هدراپج
 دنتشاده رصاحم رد | رنل رب هک اپسور

 ,دن وانسرفیم

 زادکتاجناتساد ,روک ذمنامر
 و مضوو یناسنا یغ مادقا نا

 حرش ارلافطا نیا ناروام تلاع
 , دهد

 ای۲ ملیف كي هیهت نابرج مامت یط

 یی رج هیچ ۰ هچ و. جیه
 تیصعشرثانآ رد هک تفاب نآ وت
 .دشاب یلجتم و دوهشمنادرک راک

 رئادوخ رد كرزب یا ملیف
 توالتمو ریامتم یتاهتیمغع

 میتفگ نیم هر واسم 2 ردالوصا ارچدوب نینچ رک
 م نیتشن ربا»هب قلعتم, رثآ نن

 نیا «چیولولومحم یکی ,

 یهنخاس ی

 نمردنانچبانک نیا ندناوخ
 زا یدیااب و مدرک ساسحا هک دانفاروم
 هرغالان و منک هیهت یملیلرتا نیا

 اب و <« میهو رتش
 ۱ رکا - ؛تسا «تلناج رلامب

 ء ار شیوخ ميمصت زب نسبی رت استار 2 1
 ۱۳۱۶ بمنهزت کیم سد« ات نیاناتساو متشادلیم رتشب تیصخش و تووجوم رود فالتخا 1 مدرک ی ۳
 2 شر

 رثا كيزا ارماکبسودو ملیفكب هک هیهت ناب ز یسیلگت |یر وشک رد 6
 ج 3 ۵ 3  1 3

 وزآسیم زی امتم« لیمو د
 تصخش املسم نادرگ راک ی لب

 شیوخ رتاهب ار دوخ تیدوجوم و

 یامو هکن آ ادم .دوج
 نادن زرف ونآر ۳
 دن جلد

 نمتفر نی رود گو
 تساطوب صبا :یلو,دواسیم لقتنم . | .دیهاژ_- وه اوآ , یکنهآ ۱0

 ولقتسم دو هعناب | 9 یتحای راجی ایرث !مدش 9 کم
 رخابدرادینابنروخدمتم | ناشوکد ومحم ۰ رادربلیف یهساب كمايس نادرگ رک | نیا روثت د دلنرو روم

 پ:هحرت» هعلب «د#+ تم 2 یی نام[ تو

 یگنر پوکسا 1 ای قطر
۱ 

: ۹ 
 ۱ ملیف سداپ لوصحم ین ادن زرقدشاب نان





 ستم

 ی

 مهنع

 لاتاو نم لاثما نم
 تشدر اد نارگب

 یولهد هی :یلیر
 ۱۹۲۸ رو

 ی اگتشیس سیل توررا
 تسا دنمنالعزپچ اهن ]

 ۱ هسناسیل : تایر
 یدازآ + هدرکیزاب هک یلین نبرا
 سیروس رابکی طقت [جراخیاهترلام
 تا رتسا یار

 ادن وشب شمح)زرم تسبنلیام یسردآ

 یاس بت
 حس

۳ 

 ورد ۱۹۲۸ لیریآ هاو
 یرتخویولهد فسوپ هوا ون اخرد ولت

 اهدیپ هک تشاذگ دوجو سرم ۲
 دنهیامنیس نا رانسنا 5 دیس ناک زاتسنب اب

 نادنیشن اد زا یولهد
7 

 قروا# 0
 تسا رکورد راوغی ازآن

 ناتس و دنهیدا ۴ ار ایننآ رها
 2 ور

 ناشخ رد و داتس 1

 وتیاسح یحور هکاجن]یلر
 یک دنزاما «مرادتل رش یدژارتنیارد مدرم همه لثب تک رک و

 (یرامکانیم)
 بوم دتکاس- تیصخش اب راق و اب

 دو .ررق یاهیسس مان

 ار عزم تها هکاطسا :نگدوپ
 اب دنکیم هچ هنئادیمن نانکیزاب ید

 هن ریهم حثدر داد نر حخیب ,هنزاو

 م
 ات میزوسيم ام هت دراد ار قرتنیا یداف م

 یدازآ مابت یاهزوررد هک تسنبا
 یلبخهکن آب و دوب نادن زرد

 2 ط مرا عاضوا زا هک تشاد هقالع

 مددب

 یتخسیراسب تبسانسب نمووش ملطم
 متس اون زورراهچمروب هدشر اچ هک
 رو ار مردب و موشب جراخ لرتمزا
 حج .موزف. عایق :تفوغت  نایرج
 را کب

 زا ماهرطاخ نیرت نیریشو
 دش مالعا یلهورد هک تسا یزور
 و هدیسر هعبت هبدنه مو رم مایق

 نپدب و دناهدروآ تسدبار یدازآ

 ماهدا وئاخ رارفا هحهو نم تین رت

 ناسدقموكرزب یاهوزرآ زا یکسب
 4 می دیس

 مدره هک شپ

 یوا زآ نور وآ تسدب یا رب نأتسودنه
 هلأاس» ,«یولهر هبقر» دن ورک مایق

 تایرا هدکشناد لوا لاسردو دوب
 ٩۲ رو هک مارک آ »فو رعمءاگشن اد
 یل و دناوخ یم سرد تسا یلهد یلیم
 زا یورپدنهمر رم همهلئم مه وا

 یارب شرافنشورو دنمناو ردپ

 لاس «دزاود

 -یم تیلاعف یرازآ نوروآ تسدب
 ورک

 ارفناتبات تالبطعت لاسنآ
 یلهد هب «یولهر هیقرو و دبسر

 روتسدب اهژور نامهرو , تشک زاب
 ریگتسد ار شردب تقو تموکح

 نمط هیقر , هنووب هورک ینادنزو
 ردو؟ یزور هنابش یاهتیلامت همه

 دروآ يم لمعب شسدقم فده مار

 هدشلوحم شاءدومب زین هفیظو نیا
 ناممهک بث رتارپب هزورهیههک وب

 اهتیلام ناب رجرد ار شردب دوش

 هو هج مچ وج وب یو یو مچ وج هج حج حج
 هج هم هج هج وج یو وج جو هج جوجه

 یدنه هراتس نیر دم رنو
 و نخ ۶

 اما ید روا یا هص لا

 مچ دچ و و 2: 2۶ 22 22 2۶ 22 2و

 ۳ هدراودب دنه یداژآ مرخال
 یاب 3۱ ک ن ِ ۳ ست نام هه و ماع۱ دنه

 1 ی ۳ ۳ هفروردب یولهدفسوب هلمح

 یزاب وا« اف هر 8 ش دازآن

  ماش یب ان «

 ۳ كي باتک نمهو تشون «ید
 او وس دح لاس

 ارت[ + دش لق

 و بم

 مایف یونهر هر

 وو هناسرس ن دشخ ردنانجت | ودرت یئامن رثهنانچ

 دداو تسود ادسابل با وا «دنه ناناماعسابل» عقرب اب
 دنکیع تکر شسابل ینا اب یلرماف لفاحمرد بلغاو



 زآ»شملیف نیل وادد -
 وب هلاسهوا عفومنیا

 اب ۱۸:۷ لاسردلاحرهب
 نان یغرن و قیوش اب یرام
 یاد ماریاو را رصاو ردپ یزور
 لز رو هک دش یضار شرهود

 رد یوررانس هک «یدازا

 مردب هک یباتک یور زا شرهوش

 دکی زاب ۰
 یرامک انیم

 رس" ( ۲ میظنت دوم هتشون
 نب ملبف نیلوا نیا

 ۰ تسا

 یم شیک دنز تارطاخ رد وا
 یدازآ » باتک رکا

 + قشع رکا و دوبن مردب هتشون
 یاج نم یپ و كررد

 تاجلع

 یدازآ

 یولج مدشیمن یضار زک ره تشادن

 -رته و مورب یرادسملیف نیب رود

 . مودب هشپ
 کدازآ هراب رد مردب هتشون

 مسا رتمهم همه زاو باتک هژوس

 هاسازا یکیلثم تیل وفطزا هک نآ
 دشیم هدرب ام هداوناخرد ینامسآ

 دش تع اب میدوب قشاع نآب هبهو
 مک ضوع ار میکدنز هار نم هک
 29 دف

 سب تشاد میمصت یرامک انیم

 تاهدزا یکیردلیصحت زا غارف زا
 لکدوک یملعم راکب ناتسودنح
 » قذع وا دوش لوذشم یتاهد
 اب ودراد یعلعم راکب یبیجع هقالع

 یابسلبن زا مدیسرب وازا یتق و لیلد
 اي ملک" دیرهورک یزاب هک
 تل دیراو تسوو همه زا شیب

 لپ لبم یدازآ ملیف زا سپ >

 1۳ نارد هک اره ارشد
 حب ملکیم یزاب ار ملعم
 نم اریز مهدیم جیجرتمیاهملیف
 * ثبارد متسهمدوخ ملیف نآ



 رارق نوچ یلو - مزادرپب یعلس
 هد را ءاضعا ار ینیکن

 متادهعت راب ریززا متسناوتیمن مدر
 ؟ یلاخ هناش

 تسا هواوناخ نژ یرامک ان

 اب زا
 راشق تحت شباصعا شدوخلد#

 نوچملیفهس رد یژا

 تسوتشدن هقالع هک یراکب و دد

 دیک ماتسراسب رب رک دن

 هسلام تحت سپ وسرد لاسودتدموا
 شا هیلوا دمآ رد هبهو د»

 اس فرماد
 درک شب اصعا هجل و

 نیرت راک ک < یداس
 لاحبات وا « تسایدق

 ورد
 تا هدررک تک

 ایعاشزا ملیق ۲۵
 ر ۳۱

 «تساد رف یک دن ز»میلوف رد

 جو جو جو جم

 ۲ یک دن ردارآ

 یم شام ناتسودنه یاهرپش

 معوب ران یوم
 واب هک دز هه ملی

 نخ)یتضا

 تسا وخیم یدامک اتیم

 « دشهشد رنه دوشب میلعت

 قب راح زادشیم ملعم ر رگ

 ناوج لنت س اه

 هنایق رتمراکفااب
 یمتت رت و ميیلعت شدناب و
 اد

 هدش 4: رته هک الاح
 همهت ابنیس هادرا تسا

 یک دن ز ف دن» مدرم

 - دهدیه
 رد یوابک اتبم تیوب

 رس هجوجیپت سم زن زا ناتسودنه
 وآ رب تاج یضع زاهکش تی

 دن جیم



 منادبم ,وج> :تفگ یح و درو -

 رم كرتخد نیارطاخب هک

 تفکسن جیهوجو « .یرادت
 هدشک ربشب اپنآ هرخالاب دارنیخ .درب.دش مورتر

 زا یاهصالخ تشذگ هجنآ و

 هناسفاو هث راجرب ملیف هژوسووب رانس
 نت ود طسوت هک تسا ناک دنمک

 تربارو تکه نب هدب زیاهتسب رانسژا

 و ,هدشیظنن و هبهن (رسب) لس رب +
 نرزب یاه هشیب رنه زا یا هدع

 اش ارنآ یلصا یاهرتک اراک
 « دن |هدرگ

 ناسفادیقشعوارجامرب مارد
 هدشیر ویا رد ای

 ملیف نادرگ راک و هدننک هیپن .
 اب رف ار هطقن نب رتهب یا
 رع تالاب | زا یتسن زمادأت
 و روش | ه هژابک رم یتئیهو داد

 نیصصختم و ینف نانک راک نت ۰

 لئاسوومزاولان هارمه هدومزآ راک
 زماداق یاهناتسهوکب حابتحادروم

 سصیونشن یب

 , دندش راپهر

 نیا , زماداقرد راک همتاخ زادعب

 و ابلاثبا هاگنآ ,یلوپپرتب تلیه
 فاررطا یاههبررقب رخآ رد و یبیل
 یاههنحص هک دندرک رفس ابن رفیلاک

 (هیهناد ور هثراح رپ ران ها رب را نیا فلتخم
 م تام
 ناتساد نو ۰
 ۳ ۲ ریاهار رحیم ر وار رفل اس رفس نم

 ری رادیم جد ب ر حرش اب رفا فلع با

 زار [رلاعطاق رتشیب ملیف هیچ ی

 1 مب دراذگ یاب

 لرد ۲ ارس بلاج ها
 وراورملیند ,مررک یربهروتیک اوال
 اون افی دراک ثج ارملیف هناداتسا
 , تسا هداد

 روز رثوک رچکمب الجم دقننم

 ر تسایلاع مایفنیا یرادریسلیف
 ار راکسا هزیاج تفاب رد قاقحتسا
 ۲ . دراد

 زا یکی «ناک دشک ؛ناسفا
 ینراجت تالوصحم نیرتگ رز 7

 دنا تاب دوو یلاش ۷

 کی شوم الجم تنم نازل راچ
 ماروولم رث | كي ملبق تشون دل اره

 ر عیاثو یرسکب زا هدبشوپ تسا
 یجوم هک نیربش و خلت تداوح

 ,رورگیم یچاشامت شزیگن او فعش
 قران اهیرنهناد رک راک -هدننک هیهت

 ر نناهنب هدننک حیت یوب:(پکانسا

 هوروآ دوجوب یملیفلئسرب تربار



 حسيني ي سم ریس ميس بي برم سي حج
 سنی

 1 ناگ دشمک ؟ هناسفا ۱
 ۱ 1 « )زا تم ی یه یخ جسم یو بیم یخی سس جهرم

 ۳ 2۱ رثغا دن زا و نیاسرز توام !تساقپرفا یاهارحص دیشروخ را زه ترا

 متهابن زا کی هک ملاعحوح ی
 1 2۳ ص

 هلحبع ۳ ۹ 

 وا دن ز نوچ یران 7+,
 هابسا

 اراگ ابن
 برم
4 ۱ ۲ 

 دیفم ردسب  مدق ۲۳و یرطب
 هیبت رد هل تساهورک تباث ی

 ب رس[
 تر دراد ؟تساشوت

 صد ارمدرم هنوگچ دنا
 ۱ دیو
 نلاسزادونشخو یضارفلتخم یاه

 ۰ تسرفب نوا

 * ازا لب تنگ یواناه
 و دوست

 ( بارعا رازاب ) كومب نم :درش
 نادرک راک اب ات متفریلویب رنرد
 ؛اتسنوپ هتعت و یلاف هلن یر
 و یمرچ یاهدنن و ,دیسو لبئژ

 ةنعصرو اریز می رخب رکبد یاهزچ
 یسا ج[ نینجب جابتح ملیف یلادتا

 ار نم یلات دی رخ نمض , متشاد

 یلیخ هک مدش انشآ یرجات



 لشا هاضفاح
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 ۱۲ ۴8۵۴| سس ام 0هم دو اما و 0

 : 2لا شاپ

 دروفارک كيردرب . دوسیرت رنگ اد تربار

 ۳ نرفسک و ینایمک ل وصس» یگیر- ت یکس امنیس

 ۱م یهاهس تک رش)



 اله | زیس ترتامیس تن
 ههلعل|ق وف و زیگنا ناجیه ۳ یلر

 ۳ ۰ ۲ ت ۵ 5 و زا س 0 1 وح نره نر ۶ وبا
 *ژورتمو هداتفارود 9 رب رج تب و3 ی فر ) ییلا شک ۳ 5ا رسأم

 هم رو هدشراجدرگب ی ی ۳ رهکب

 !سنا رف لوصحم

 دار

 یئوپودنیدولک 1
 « تدارس » ماف دنم ره نیشنآ رتخد

 یوس ا رفیاهبلیف اکانت رتخد
 ۱ 0 ۲ اه یر ۱ ۱ ۴ ناز



 یل ومد رک یزاب

 هنحص یورا رنآ
 «ووطچ ۱ر# تلماهر- ۱

 ار سیپنیا راب ود نونک ات

 ووک اکیش رو ماهدروآ هنحصیور
 هک دشداهنشیپ نيب راک .نلثادرد

 ودنارب نول راستک رشأب ارس نیا

 زا دامنشب نیا یلو مهدب شیامت

 دیو رگن مقا و لوبق دروم نمفرط
 اوسیپ نیاهک مرادهدیقع نمارب
 هنحص یور نآ یعقاویاتمهب دیاب
 تیعقوم رطاخب هکسا هنو دروآ
 لمعنیاب مادقا رونک ۲كي یئانثتسا
 دومت

 اب سپ بیت رت نیا اب دیاش
 دب ورکیع ورب وریتراجت تیقق وم

 «تاماه»تسن اودیاب_مهارثبایل و
 ؛درادراسب تریاغب« مستتاعورد اب

 یها؟ .تسا نوشتم ژان وسرپ اب
 مه ینامزو دراوراقتعا دنوادخب "

 دوتمبلس_ وازا شزاقتعا
 نا ره درز ات هوک

 .دراد نامیآ دن وادخب
 شر وهشم ول و ومنآ رداما-

 , دنکسن قید ابشهدنن

 قیدصت ای | ,دینکیم هابنش|هن-
 یرایسب امیایئد نیا رد هک دبی
 نامیادن وادخب هک دتسح ساخشا

 هدیقع خزودو تشپب هب یلودن راد
 دن رادن

 ناتنا هکدرادت ناکما ایآ
 نودب ,دشاب هتشار دن وادخب داقتعا

 رظن خزودو تشپب هراب رد هکنیا ۳
 رک ده تلماهد «درادزا ری یعطات

 ,دروآ یمت نایمب ینخس دن وا
 هان ایتسه یفادخو:هک دیوک

 «:ندوبای ندوب» دی وکیموا
 رکیدکیاب یسلکب عوضوم ود

 گراد ک
 زا هک تفگ ناوتیم فمونیااب

 ونادیواج رشب حوررپیسکش
 ی .یکشیه

 ب هک دین
 کس

#_« ۳-۰ 

ِ 

 ۲ تلماهر» هک مي وکب میثا وت یم-

 7 هکنلاج

 ادمع؛ووب دقتمم فهذمهب و رادافو

 ناییار, دن وادخ مدعایووج و هلاسم

 هب اه تناوت یمریسک#

 سپ لاوحاو ملاوعوخزودو تذپب
 .دنک كش فرز

 ریسکش هک تشاو رظن رو دیاب-

 و هدرکیم یگدنز سنادنر دهعرد
 تاداقت |هک تسا مدون هرودنیا رد

 دنکیمادیپ جاوربغذم هیلعرب

 سناسنر ,مهاوغیم ترذعم-

 یبحذم تارجاشم زاعا تقیقحرد

 تادقتن | سناتنرزآ لبق هدوبت

 .دشعورخ سراب رد :ییهقم
 اب ایا .میرذکب هلوقم نیازا-

 ریبسکشهک دنتسه ققارفم هدیقعنیا

 یصاخ تاساسحا الاتاب تست

 ؟.تسا هتشاو

 الات ا.دسبع نآ رد «هتِبلا-

 ین ودزاسیم دوک ادشن امشچ تداس>»

 و( زر بم

 نت

6۱1۱563 ۲,۹ 
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 ۱ توذجم تدش الا

 تشادرارق

 كراتولب »ین اب رق ریب

 یب هک تسا هتفپن یک دن ز هفسلف رظن

 دی اقعهب تهاش

 شراث ۲ هک یئامل [ روپشمفوسایف)
 رشب دا رفا یگت ادرموهدارا.تردق رب

 دشاب یمن « هچین

 (تسا یکتم

 رظن مناوتیت ه

 هک مرا ودیمایل و مت زا ربا یصخشم

 تیارد-

 هیلع رب ادامت

 هو وب

 نان وب هبذج و ربتأت تحت میدر

 نا وت یم# را زسل و ژ هراب

 1 زاب مردن اب تم

 2۰ یوم مم مع مج 22 مج

 :نیدح و گل ررا وه نمراثآ رد

 مش .دروخب مجچب ضسخو
 نر 3 هک دیتسه هدیقع مه نماب كاش

 رک زا یب دادفا زا تیره
 1 یغیواحو هدشقتشم وا نوخ

 ؛دشاب یمیو رثک | راک یلک ۱ تاب
 وهم 5

 قو رو اردو راک تبمهاو تفد
 نیم تمجدا مهدیمرا رق ور راتس

  2 یا ها
 . ریهز|شیب وی رانسكي یفالخا
 امن زا تسا تیمهالب اف یرگید
 نیالخاهراب رد ین | شسو تعالب و
 ارت رفن دشاب هک یسیپ ره رد

 ردنسیون ینهذ فده نمیارب
 1 دیک ات هطقن و و
 ی قسم و ثحب لب و ۱ ۳ ۳ بو > یو

 : او و« نیک یرهشمه» رد-
 زدنزا داقن امشدصق «یاهکت اشزا
  وتسا هدوب یئاکیرمآ عماوج

 او وز نیر تم
 روخرصع ندمت هک تسایدنم رته رد

 ۲ .دهورارق داقتنادروم ار
 دست راقشا نیا رد ایا و-

 دی هتشاد مسیل تیپ اک-هلمج ز | یصاخ
 ی متشاد یدصت نینچرگا-

 .مسیک رام شورز) داقتن ارد یتسیاب
 هشت لصا هتبلاحرد مد رکیمهدافتسا
 ,تسا هتشاد یرگیدمضو

 او زا ابسور هک دین لدیم
 فن .دماین ناششوخم نیک

 ۰ اک زا شیب یتح ملیفن

 ین آ »سخشكي نم هکنب| تهجب دوب
 ردق.لوب زا نم ,متسه« مسیلاب رتام

 نوسربمآوو
  واقتن| دروم فاتخمقرطب ار

 .ماهداد
 ناتن انخس لالخ زا-

 :رهاو رف كي هکت زا لبق تفاب رد

 كنهرفو ابوراب ,دیشاب
 ۱ دیراد

 یئابن اب نم+



 لاس مایف شرت حسوه ۵ شد زتسلاع

 ( رفک تمالع)

 یگند ت سوگ ۳

لانشنرنیالاسروبن وی لوصحم
 

 نوع راش هلب گردد
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 «الیلا یثقن رو»

 ان 3-1 لیمو

 ماگ اتیر

 دش ملض نیا زا هتسذ هتنه هک یلارفتسا

۳ 7 
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 تسا هدر ۳ ها نارب 1۳ یئامنیس خید ۰

00 )1 

 ۱ ۸ رس الی هلمح

 رب 100۱۴۲۸۱۸۰۲۱۲۸ 6 ۱

 )مک سس سسسسسعس | زالب یاهنیسرم



 | یو

 قداص دمحم یاقآ خساپ رو هتشذگ هراشرد هناقساتم ۱
 هدشیف رعم باتف رد لادج ملیف نادرک راک كنيک یرنه یناقدص 1

 را دوب ۱

 رودبو كنیک » باتفآ رد لادجملیف نادرک راک ۱

 یور یهابتشا دوشیمیمس ناک دن اوخ ساب رد الوصا ۱
 نیارد یتاهابتشا مارک ناکدنناوخ هک یتروصردهتبلاو دهدن

 رایت هک دتس ونب امن هلصافالب شهر دن وومن هظحالم هحفص

 تفرک دهاوخآ رارقهدافتسا دروم
 وکعساب

۱ 
۱ 

 هح مم مج
 رنهمان 4 ینامروتاو - ٩

 ملیف نایاب رد هکدوب یاهشیپ
 ین وتت  تسدب «اناکیتسورا ریل واک »

 یاقآ ( دوشههردنب )

 یا رسا ره
 وومنیمتبحصوللت| یاجب «مارهب زی و رپ و یاق-۲ دش هتشک نیل وک

 ورتم لوصحم ناپوچ - ۱ یاقا (نامیلس دج-ه)
 لاشرامحروج ودشاب یمریامنی ودلک ض

 هداو ماعتزار ملق یتادرک راکر ۰ هیت وک
 هراتس ی رنکع - ۳ ( دنناسریف موس امشب هل ن ناکدنسیوت--۲ تسا
 . مینک پاچدلجیوردیاش هد ردار رتاجرتیلگ ابش توبحم

 ویروتیو دلوت خیرات -۱ یاقآ
 تسا هدشن هتشون یئاجرد نیساک

 دین وثل-۲ : مینک همج رتامشیا رب امات نابث) ونردات دمحم

 و سیتناسد پسویج انمضروب تسا رید یلیخادرف نادرگ راک یک وم
 روویلاه سیسات_۳دنشابیم امشرظن دروم نان ادرک راک اداوتالوت ریل
 .دمآ دوجوب جی ردتباکی رمآ یئامنیسزک رم درادن ینیمخیرات

 رد 4«یفیفیرو ملیف - یاقآ
 دش هاو یاد شیامت نایب ۳ /
 طسوتیاوک دورزارفرب یلب -۲ 4 رط میهآر با 3
 شیامن یتیسویدارامنیسطسوت لاسما وهدش هلب ود یسرافب ملیف شویراد :

 (درادمان هچررک ینادرگ راک ۳ یک اول جاود تیسا
 ؛ منک ضرع ناتتملخ مرادن ییاوج

 یاقآ(زاریش)

 یمگلمد وه 1

 زنارف- رشیاتشا سک ام -۱
 دایرف یاهمایف كيزوم نیکاو
 , دنووب هتخاس ارانیرباس و كنج

 پاچ شنارادتسود و ام رطاعب هدتبآ رد زینارنیانک روپ تسنرا سکع- ۳ تسین شیامن هدامآ یبلیف رضاحلاحرد لیک دراوهزا - ۲
 . دوبنمیهاز

۳ 

 یق یرادربملیف زونه - ۱ یاقآ ۹
 مامتاب ابس هکلم ونابیلس ترضح " ۷

 ملیخ زا یسکع نونکاتو هدیسرن یرظنیضترم
 تارنآ دوخ تاحقصروام ات تسا هدشنپاچ یاهلجمرد رب

 هد-۳ ت ک ناراربو علم
 اب

ِ_#_ 
1 

 میل نر ۳ 31۰ 7 7 اک من اس ت
 رزم ملیف ردیلصا هفایق ۳ 0
 ۱۳۳ سد تاب نسعس

 رز ملیف نیا دنیوگیم تسا هتشاو هدپعب ار روب زمملیف ین ادرک راک
 راک ازازتک رشاب (تولم رک زایرتخد)- ۲ تسا هدوء یرادب رخا زالب

 م تاهد رد ناتسهوک ردلادج -۳تسا هدشهیهت رک راب سکلو

 ایفلوا هشیپ رنه ه وا ا و فا رسکع وهدشیراد ربلمف ایل اتیا

 دومن میهاوخپاچ هدنی۲
 روا

 ۳ نلعشم ه رپچ ملیف -ِ

 ۳ هفیقد نیا ی ج
 دقت دوبل ه) او رث

 تسی دوج و نا رهت رد یعلیف العفزین نروبپیه
 یارب یلک سب رک وایزاتسان آ ملیف یارب ننک زبدب زگنیا - ۲

 م دن | هتف رک راکسا هزیاج یتاهد رتخد ملیف
 ۱ نگر ششومخ-یرف اب سین امرپقادی و لامشهناسف| 9

 , رومن میهاوخ پاچهدنب ] رد زین |رندل وه مایلیو سکعو دن راد

 هزیش ود

 یردرا ماخ نز بز تا

 نیگم وی کرتیم. د لب ون ۳ اقآ
 زاوغر | تشریاهملیف نا زاسکنه 7 "

 7 مو باسل ه 1
 هتبلک رس - ۲ دندوب نامرپت و تا

 مقردراب تیژب رب نوجب ۳ ؛دسیونیم نامزی زع <؛یچهقیاسم» ارامیاه
 ارودنارب نولرام» ینامامسکع# ارانویاسو ملیف شیابنماگنههک
 !دومن میهاوخ پاچدلجیور

 یلینیدنهبورحم هراتس «نتوندزا -
 رد یو هرابرد تسین دوجوم ناربت رد ط بس
 دناوخ دیهاوخ یبلاطم هدنیآ یاه هرامشاق وقطمحم هک ره

 1 -۳تسینروپ اک حار بانجرس راموک نتار تسا غورد ریخ - ۲
 هلعم رد ار وفور ارونلا سکع هک میهديم هدعو امشب راب نیرخآ
 مینک پاچ

 دوشیزه 

 ك
 ل

 مناوتیمن ام روبزم هسوم هرابرد - ۱ ناباقآ
 1 ب اریز ميئوگب ینغش 5 . درادن یطانترا اهاب !ریز ميئوگب ینعش

 برا موترمناشوودبمیقتمارروخ شارتء) ۵# > هک لوعگتعه
 ین روش لوک اتسانید - ۳تسا هدشنناربا دراو زونهروب زم ملیف - ۲
 هیاقم نیا الصا ؛ تناد نیدزج هیابه ار وا ناوتین و درادن
 0 تا كحضم

 اج ملیف نیرتهب ۷ دور - ۱
 دز ۳ دشابیم

 ث هفاک لباقم -یولهپنابایخ
 رهظ زا دعب ۷۵۴ یئاریذپ
 ی ب

8 



 هداد شیامن نارهتردیدو زب ِد
 یاهرامششیب یدنچ دینیبیم هچنأنچ ۲ دش

 خاک یرب تاب ۳ میوونرعشم هلجم یا
 دئامرف همجارم تسا هدش پاچ هلجم

 قآ

[۱۳ 



 ی دن اد زا لس لب سس ی ی ی نا ی یی

8+ 

 زا نم رصءمه دارفا زا یدولعم -

 اکیمآب ,دنشاب یمرادروخربنآ كل

 * ۹/۵ امعلایش یوصذز رت

 الویکاردتشح و مقاول|یغ
 ی ب

 یل دت زی هزات و .دیدجم تشک زانو كي
 ۱ هک ت ۰

 نیا هعلب تست نوحدرمسا

 نرف ردهک تسا یقبقحیالوک ارد

 یا ره

 نآرتخدبلقو هدرک داجبا یفوخ و
 ابورا كلام رد ,مهدژون

 !دوب هدنکفا شبطب ار یورایز

 رثا نیا ناکدنروآ دوجوب
 هیهت ردمادک ره ,زیکنافوخ بلاج

 یکدیژرو و تراپم ران عوت نیا
 كيک سارراکلکیأم دن راو یصاخ

 وهدننک هیهت زدنیهین وتن هتتنک هیهت
 دنتسهنادزک راک رشیف ست رت

 اهروک دیعیبط رایب اههلحص

 اب اپسابل حرط و ميرک ؛یراکتبا

 كن روهتف رک تروص یدایز تراپم

 یمارد هبنجب مه رلاک نمتسیا یزیمآ
 هدرک ینا وارف كمك ملیف

 یور زا رتکتاس یمیج یویرانس

 تاکن یاراد رک و تسا مارب لووت

 .تسا یروآ صرتو نی ریش

 سرتیپ ۰ |رتاتس|د یلصا شقت
 یرتکد وا , دراد هدهعرب كنیشاک

 "-ناوناج شراکمه كیکن هک تسا
 یماشآ نوخ یالویک |ردتنک «نسی|
 . وروآ یم دوجوب

 یاقبا اب البق هک ,یلرفتسیرک

 ۰ تسا

 ولونسر و]
 ارممشچ ناشیاهولب ات و مرب یمتذل
 یاههبنج نیابنم. دزاسیم هریخ
 ناتساب ناتوی عنانم زاهک درتقم
 . مرادقلعت دریکیمماپلا
 [منت هک كرتشم یاههبنج نیا ك

 هطقن رد ابو اپ قلعت یرگید

 دهاوخ ناسکی وتوافتیب .دشابهتشاو
 3 نایوج ارجامزا طقفنم .در

 ۳7 هجا رات تین و

 و دیاهورک یک

 بک یمک ترهش نیتشکنارن ل

 ادالویک ارد لر ملیفنیا رد هدرک
 سن اکس,دنک یماقی | تاصخمنامهاب
 ناوارف ملیف رد زیکناناجیه یاه
 نه یور دیاش _ووشیم تفای

 شو رفاب مالوبک اردتشح و و مهلصا

 ۰ ددرک هجاوم یروآآ ماسرس
 یبناک تننیو -بوخ یلیخ
 ۱۹۶۸ نئوژ عیقد۲
 ناو. كیشارتپ
 روت رآ .وک لکیام

 الویک اردتنک. یلرفتسیرک

 1ع

 1 طنصع ؟طحا (هدآ0ص( اطزعم

 قرمیمن زره هک یزیچ
 (یلیعت)

 لاسرویت وی
 تشحو ,یزتت اف رت | كي مهّوام

 هدمآ هدزب یور یئاشامتوروآ
 تسا

 لیو نادرک راک و هدننک هیهت
 نارگیزاب هدمکی دوجوژا ناووک

 نیالوایاهشقن یافیایارب,سانشأن ۰
 رتشیب ناتسارهک هدرک هداقتسا ملیف»

 ,دیاین رظن بلج

 شیاقفر و زدلوئیر مايلیو
 مزاعنیترام هردتآ و نوتسا یرقج

0 
 رد و دنوشیم ینترک "نیل وراک

 نالک اممانب یدرمدسج هک تساجت ۲

 اهنآ ناجب و دیآیم نوری رک زا
 یمخریراوک ان میاقو ...ودتفایم
 دهد

 تشا :هدرک یعش « ناودک
 نیارد ودشابن هدننک لک شلی
 . تسا هتفایقیفوت زین هنیمز

 4درمیبن زگر ههک یزیچ»
 تشحوو هب تابش تاهجیرایس زا
 زیگنا ناجیهرایب رثا «الویک ارد
 .دراد زملبف رماهكانسرتو

 زرویایجپرخ
 ۱۸۵۸نث دژ هقیقد

 ردنل نیت رام ردنآ

 .نودروگ .ردل ونیر مایلیو
 اکج,ینرک نیل وراک
 كن اه.نوتسای رقج

 طزموصممط قوکست

 7 (مارد ولم) املا ةلفاق 1

 سک وفا

 ار «سیهدرف »یاج نوتسایک یناپیک "

 ر لرنیایتراک كلم ۱
 . نادرگ راک- هدننک هیهت

 - هک ارماردولم تا نی

 امثیسرد یدمک

 ۱۳ ۰ هد ها لا کل رتساراثآ ]یلودخ

 ام تنس كم راثآ زایدیلقت همهابب رقت نارود نآ لاونصحم

 و ربتوزا دیلقت هب لاوحا نیا ردمه«فا رک اتب ورو ینابک

 ۳ ارت ی رک انش ناربلد دوخ یا رب نوتسا یک ویدوتسا م رک

 دو موسوم سیب هتسدکب نوتسا یک یاهسیلپ یوکل اب قباطمنینچ
 را نیر روهشم؛دوب هدرک داجیا«ناشن بوش آ كرزب

 رابدم < ایسالصا هک دوب منومسیرال نامزنیارد فارک

 /زاوتفای یرابتعا رک ذل |قوف ین اپبک رداهدعب ی
 . راتنا قاا۱۲۸ رد هیرلاتاذ رثارو هک شک ر» نام

 و رانآ بلغا درک هیت یرتهم رب :تلاج ی
 زن ی ناسا نتشون زا ت "] راک همه اصتش هک (۱۹ ٩۲ )+ یئاونان

 سا «تستم» یاهراک زا فرصدیلقت .دادماجت |ین ادرک راک و لوا
 1 روش قن ورورازاب یدمک یاهملیف مک مک هک دعب یاهلاسرد هچرک
 یمادیوه تلاصا یاههناشت «نومسیرالوراث [ رد + دار یمتسد

 :یاههبنج و قاچنان ز دوج و كيمک تاناکم| زا هک تشاو هزاتو|

 . دنک هدافتسا شراپملیف رد تان اوبحیک دن

 "نیا «نوتسایک » هبقاحلا زا لاسکی هک )تیلپ اچ زادعب

 ر«تنسكم» زاسا وب و بوبج«كرزب هشیپ رنهوو ( دومنكرت ار

 :تمدخرد دایز ناشدوجوزاب هکدندوب دنامرون لب امولک وب رآ

 اتوک هرودكي یطرد طقفكرزب هدئنک هیهت نیا و دیابت
 " مهارف وا یارب شزاسلوپ هشيپرثه ود هک یتیقفوم

 3 . دوب رادروخ رب

 اونه هکیماکنه یکیخ لکوبرآ ای «لکوب رآ وکسور»

 ادحرد ) دن وب راهچو تسیب و تسی ودهب شن زو تشادن مامت[لاس
 .دیسری+(مرک ولبک هدو

 ردهک اروا « لورانوئل» زورکی« ناوا یمهرد
 هدادرا رق رظن دروم تشاد اراهروک د ندرک اجباج و یشک هلوا

 رت ات یگشیپ رثههب ودرادرب شیوخ راک تسدهک دولت

 یاهشقن هک درک ناشن رطاخ یوب اصوصخم , روش

 : دزارب یم

 :شقن و داهنماک املیس هصرعهب ۱۹۱۹رد لکوبرآ
 یلوط نآ زاسپ ۰ درک یزاب < هاگشیاسآ و ملیف

 یتشرد دوجو اب «لک وب رآ وکسور »

 > اروا«پولسویب و همانزور هکیروطب
 یزابهرغسمو یک دول .دادقل «هدش

 ابو و 3 .دروآ دوجوب ار

 هک دن زیم رود



 نویندیویی ر جنب رگ ترا وتسا. رند راگاوا
 3 ی یسرافتاب زی هایو» ؟نر
 ۱۳ اس ی صد و رتم یتاسک ل صف ۳



۳ 
 سا ناشیا رب 9یریگب تسدنادمدرم: رابتخ

 تمیالماب دوب هدمآ محربشردام یارب شل

 ید مصر
 هرخالاب .دشرا رقرب توکس یتدمءوگتفگ نیا رز مت

 ال وتو رب اهفرظ ندرک عمج هب وتفررس شاهلصوح املا
 ح

 : تفد و دزادص ار ابنجرب و یذفاث نحل

 هب «تایو» هک هدنامن یقاب رتشپب هتفه كي مرظنب -

۱ 

ِ 
 نیایلیخاد امش هکنیالثم :تنگ لچیم هبپطغ اب كح

 دی دادن ارمرتخداب جاودزا لایخ ابآ ماهدید اهفرط

۳۳ 

 هدافتسا هانوک تصرف
 هب دهاوخیمن تلد اب ۳

 یهآ وتخادنا نبث

 تقفد و تخاس بطاخمار

 یهات وت ترفاسمدها وخیمشلدیلیخ منامام «ناجاباب -
 ناتشم ردقچوا هک دینادیمن رگمرخآ «دنکب «سیداب وین»هب

 تسایتدم هک ار ینک اما و دنک هدنز ون"زا ار اههتشذگ تسا

 ؟ دّتس هب ؟هدب دن

 ینکب یترفاسم یرادلیم تدوخوت منکن هابتشا رگا

 : یوتتمنتس تردام باجزا تحسدل و

 رخآ ! مشاب هتشاد یلیم نینچ رگا نمرب تنعل

 زا هکنم تسین مهم نادنچ نم یارب «سیراپوین» ,ترفاسم

 ود امشهب طوب رم تسه یاهرطاخره .مرادن یاهرطاخ اجن آ

 تا رقن

 : تفگ تجمع اب و نانکس ان رخ اچ

 ! مراد یتارطاخ اجنا زانم دوطنیا سپ+؟هرطاخ

 :اتفگ و درک وگتفگ دراوار شدوخامل آ

 ینسار .هدش شوع «سیداب وبن» درد زیچهمه نونک ا-

 دوب هتشون شا همان رد یلاهزیچهچ <یاهیسا»تسین تدای کم

 هزاجا یاهدرک شومارف رگا . ماهداد تناشن هک ار شذغاک

 ه دی

 : تفگ ودیود شردام فرح طسواینیج رب و

 .تسا مژالامش ود ره اعارب یترفاسم نینچ «ناجاباب -

 هک ادب تسا 5 ی
 2 ۲ . سمی رت مهوم ِ

 هری منادند ریز زا ميدروخبماجنآ هک یئاهاذغهزم زگره

 : تفگ ودز یرانکب ار شباقشب كج

 ۳۳ت اب نی اذا منکیم شهاوخ.دوشیمچ مینیب هبات -

 1 زا ۱ رب نو نکن

 ۱ 1 ندشوحمو كجنتفر زا سپ

 :تفگ و تشادذگ شردامهن اش یود ادشسداینج رب و

 2 ال یکی هرشلاب ناجلاباب .شابنتحارات «نامام ب

 1 .درب دهاوخ «سیداب وین هب ارامش اهزور

 ! گنیچ هکنیالثمو تخادنا شیاهتسدب یهاگناملآ

 :تفگ نانیمطا اب ؛هدش تارب شلد



 ت

 تی 1 دنل "ِ

 وحیممهبغم|
 دی اش

 شدوخ یولج دناوتیمن تداطتسا

 دراد اتو تسا بش رمر
 تفگ املاو دروخرد ی رک ح هبتشنهزاک

 ۲ ِک دنیا رد

 !نامام -
 :دادباوجو درک یاهدنخ اب 7

 رت و بت رم مهیلیخ سکعرب
 زا ی

 را مهمسبت + اینیجریو

 مناجهن -
 ثشدوخ یا رب .دشلباز املا نآبل

 ندرا

  ۱تكو 
 د قاطا یوت تر

 ناویا زا

 شیاب وتسد تب

 لا دشکب راک الاب هقبط ناطا رد ثلج

 ی و تف دژیم سرب شی وطرم امشه ار تاب و» ۱ هک د :دم ؛ناج کت و تهران دو تم ۰

 ۰تسا <لجیمتایو» ناشمسا اقآ نیا .منک یفرعم شزماغ ارزا نوچ و دنیفرح شرهوش لگساع تیام طب

 دیسرب 7
 بک ِ ب

 ؛ینکیمیراد راکج !ثاح -
 ۳ رس
 هک یل نیز ار سرب <لاود» یاقآ

 دادباوج درک یم باختنا نتسب یارب یتادارک

 . مدرگب یردق موریم -
 تاوا رکب جایتحایلاخ وكاشخ شدرگ كي منکی م رکف -

 دشاب هتشادن زیمت نهاربپ د
 نکنناحتماویسرب زاب نمزا منک یم شهاوخ -
 درک مکحم ارنآ و دیشکارشتاوارک هرگ و تفگاد نیا

 نتسب تپج هک اد شرهوشنها ریپ هقی و دن امن راکیب مهاسلآ
 نیابنها ریپ:تفگ شلدردو دروآ نیئاپ وب هدژالاب تادارک
 یکیتامو تیثک شیاجهمه .تسیت ندیدلب اق رگی دحبص اد رفگزیم
 ؛دورب یتوش سایلب هک دشکمراظتنا ؛صوصخم دیسرد 4 تسا
 كيتامكنر زمرقیاههکل و من زب روژدیاب هک وگب ار هداچیب نم
 لدرودت ادیم هکنیااب هدز یرضارشدوخ ۱ تاج ابآ رمنک كاباد
 هدرذگیم هچ نث

۴ ۳۳ 
 «دادرهع :یوده« ؛یبعیعم كف «شکلو كا رتشاب دروخ|ر شف رحیل و.دی وگب یزیچ ۳ ] اب

 1 ۱ ۱ وشکلد :زاوآ رادافو دیچم .كنهآ | یک میناوتیم نونکا : دوم ۱ ِ ناشوکش روک ۱ شلد رد وژرآ نیا دابنیمرا زهیا رب و دون رم اوز
 یگند ِ بوکسا

 ۹ مال سای قووحم رس هکی عوضومپ مجار یرادن لیم چیه یتساد* 7 ۲



 6-7 سس ۱

 تجحتب ایل واهج رد :یاه ۱۷

 رج
 نیت

1 ۳ 
 ملیف ریژآ لوصحم نمود

 اب

 ..رافیابنیسلوا هج رد ناگشیپرنه كار 0
 یه نیسح :ز) قیرانس

 ی
 كاح) )و ص لابروش :ر)د ریمل

 .نح وح هح وج هج هجا وح هجا وج

 "هو موم هو هو هو مچ وح عج

 نایکیچاخل ومأس : :نا رد را 3 تادت



1۳ 

 م | (دوصقم ؟دیراو

 رهچ و دیرپ شرتخو

 ةشیر نه « یستارب وئاسور
 روویلاه مسقم یئایلاتیا فو

 رله نارود یط راب نیلوا یا

 یتقو هک در ر یکی درهشق دا
 :بآ زاتیبغ دربی 4

 انئا

 یانیاب زا 2 مرز
 دم آ بیم وب تم ام 9
 را رف نیسحت درد ۳ 0

 ماهدید اهف رطنیا ملبخار مش هکنیا ی

 مینک تبحم مهاب گددق هک

 شق وشعم درواین تقاطهک ایئیجریو

 ء تشک یانکرهب رگ :هدریگب دارق رب

 هک و گیاباب هبنامام «تسا سب ناجاباب -

 ۳ وا ابو دزیرانکب اد شرتخد كج یلو

 مرگ نوسف)
 وعمجار دو یگچ وخچبه نودب ۸ یا سیو رهن اسد 40 مکن

 هدیقع

 «تایو» ؛دیقفاوم

 تروصب اد ۳۷۳ ودرب ورف شبیجرد و دیشک

 هلب دلوپ ایآ .دیتهبط ,یوجشناد ام هک ماهدینه

 ! هنایدیتسه یدنءت ورث رسپایآ هک ت سنپ

 * متسین دننتاورت نابرق ری -
 « هدی رادت جدا لابخ اهالاحالاحتروصنیا نواب

 تروصژاكنر هک دش هجوتم هدوب هداتسیارد هناتسآ رو ار,
 : هق هفس لاو

 دروم نیا زا

 «دنکس ب

 «مامتان»

 :ور هربموس ؛یلیل یاهملیف روهشم
 سیراپ هکیراب نیرخآ ,ناهاش ةرد
 ساک و دلر نیلا مرهاوخو مدید ار
 دنکیم افیا ار

 زالبقهکبرع هشیپ رنهكب
 :دوبهدرک یژاب ملیفكيرد طقف نیا

 اریکچوک لر «یداهمیهاربا» مانب
 ورادءدیم

 زا ملی ٌهنا رهام ژاتنوم #

 زتی ترب دوویلاه فورعم روتنوم
 تا

 و دیدج هقبرطب ملیف
 تروصب یامارینکتو زیکن |تفکش
 هیپت هقیفد ۱ ۰ ٩ تدمب رلاک ی نکت

 دتبانوب یوبووتسا هلیسوب و هدش *

 ,دیررگ شخب ناهجرد ستسترآ
 . تسا

 دلا رهرچکسب نشوم ٌالجم
 تعساه داد« یلاع» ةجردنآ

 «ناکدشک هناا» ملیف #

 ژورنل وم امنیس ژالب ود وی دوتسارد
 كي وزن هدنیآ رو و هدشهلب ودیسرافب
 .دش دهاوخ هتشاذک شی امن ضرعمب

 یاهملش

 اجنب | روتس!مزال ام مرگ قو:دشاب
 می وئنص رث هم

 رگب رتج رصعرر هک روطناه
 تسترکمز شکر اب غالا زاهدافتسا

 دنکبمهولچ لوقممان_(ساخ یطیا رش
 هک تسوخ زین مرتح» یاهرولب ود

 ناشراک لوصحمدننک یمس
 اهروشک رو هلب ود تایقرت

 نیرخآز
 ه ره ی

 ووهصرعرد املسم نوچو . دشابن
 9 :شیپ هسراقم ,سنج دی شی

 رما رد ناش زاک زونه هک یهورک
 حسی و تیپ یه 01 نلاع ژالب ود

 مدشهک مهناشدوخ عفانم ظفحیا رب
 سیاقن نیا عفرب رتدوزهچره
 كي زک رهیجاشامت هن رک و دنژاد ریب

 مدش هلب ووبوخ هک | ردب یهلب ود منیف
 مزون رپ رتقشا ۱

 ژالب ودزاک سیاقن نیرت جیار

 ثب زا نامه «زونه»یفیخن رعنز

 - ۷)50]) هت رقتمیا+ ادسنتفر

 یب ,تساملبف كیزومو(8۳۴50۲ |
 ملیف هیشاح رب |دص لات | لمعردیتقد

 < ربوصت 2 رب یهاکر راوتاربال رد
 دن زیم هملطل | دی دش ربت

 لبافهجوچرهب رکیر هصیقن نیا

 یمن املسم یچاشامت وتسیت ضامن

 نرفردهک دنک رضاح ار شدوخدناون

 زاسملیف یقرتم روشک كي «متسب
 وپاچ رظن زا هک نک هنرعملیف واب

 «یکدنز نانوط»و تسد یتشور
 دشاب هتسب تشب زا ارنامدوخ

 یهلبوو رد هک ی رگید رما

 دن زیمق و دیوت یر وهشم ر وطب اهملین

 ملیفندرک «هزیتاربا » ردتجامس
 تساه

 مریغو ینشر و یک رت هجهل نتشاذکن با
 لرقباریهو رک هناقساتمتسا نکمم
 وهدنخ نی | یل و دی رفب مدنخ هب رعاشنآ

 تلاصااملسم اهرولب ود نابانج راک
 ره هیشاح رد هکنيا وک : ورادن

 زین  یتسردان و بذک یاب یتقیقحو
 مد, وات« دشاب ووج وم(سایق ناکمایارب )

 مبوخو دوجوب یسک زک ره دشابن

 و رب دها وخت یب

 تسا ریظن نیا زا طقف یلو
 یم رظنب یرو رض مدب»تبروجوم
 یتاسن | مبط.و رک وشیمهچ , , دسر

 ,تسا نینچ

 یعرفو هقررفتم باطم ابهتبا
 بیشهپ کی ییمو یلصا هتکن ۶ دوب
 رسو رخآ هبار شرک ,تیمها نیبه

 هلو قد

 دن تصرف

 و وشیم هلب ود هک تسایماهملیخ

 مشمت هجیتنلاب و ترد هک روطنامه

 یهلبود نویدم !راهملیفیوایش زا
 ميتسهاهت ۲

 وملیف یدادعت
 یاشانتزا تحارک
 یمن هلن ود رک۱ هک)

 یمهدسیفونادتفالعایلم دندش

 رب نیهلولممرت (دنتشاویرتشس

 میت ادمناب زندن ادرک

 هثب ودیا رب ملیف نی رت بسا

 یاهیدنک ,مدنراکن یمدیقعهب

 هک ت سا یئاه ملیف ینسی,«یناید

 : تسا رادمدنخ اهنآ كولابد

 ینای یدک ی اهملیق
 رآ

 حالطماب اب

 ۱۷۲۲۷۲ 00۲060۷ ۱هسیلکا
 ًامقاوووشهلب ووبوخ هک یتروصرد

 یارب هن رک و , تسا هدننک ظوظحم
 تا یراعآ دنادن نابز هکی ک
 یچاشامتاعقاو هک سول و هدتنک هتسخ

 بیم رازیبتسا یدمک هچره زاار

 ميوشگب هکاه مليفعون ناز . دنک
 یطیا رش تحت ما رد یاهملیفیدادعت
 بسانم هلب وویاربیرودحات ,صاخ
 مت

 نویسک یاهملیفند رک هلب ود

 ,دروخو دز ربیئامربقراثآ .راد
 یئاه ملیف « یعبرات یاهملیتبلغا

 حج وایژ زی

 ا) لاجنج رب یاه یدنک و ,دنک
 - یدراهولرونل یاه ملیفعاوتا

 یلع وزش
 دامارو راتآرد .تساوران و طبخ

 یادصاب املسم هتبب رتههک یکبت
 هلباوو تسا هدزک «یزاب> زین دوخ

 و شزرا زا ودرادیب نم لععامطق
 دهاکیمیدای زرادقسب .ملیف رابتعا

 زبسن یدک یاهملیفنامهرد

 رظن زا ,یسراقناک نی وک رک االوصا

 قابطنا ملیفنان امرهقاب !دصنحل
 ایی اهر ولب ودتامحر دنشاب هتشادن
 , تسا هتفررده یداب زدحات

 یتتفک یهمههکن آی ب) ار نس
 ءورک اتوکد یاب (دشابمدش هتفگ اه
 یاه رولب ود نایاقآ زا هتاخرد

 هک مینک ی مات و یعدتسا هن ازجاع مرتحم

 رو تسا رودقمناشیا رب رک ءافطل

 دناهدرک هل ود هک یملیف ژارتیت

 ملیت و (الم),دیوش رکید
 یک مات : دسر یم شیامت

 4 تسین



 :یرتسکاخ لنالف سابل اب یدرم

 یلط ولکیهودق شوخ وابیز ناگشیپ زنه زا یکی مان.د۴
 لو راک تک رشاب ریهش نازاک ایل هک تسا يمليفمات

 هدومت یلادرگ راک ندلاملراک و رکیب

 راتشهردایندرود روهشم ملیف هدننک هی «.,۰ لکیاف»

 ی

 دشاب یمزور
 اه ملین«ندرگ كنرو,يارب , هقبرط عون كي"مه_نپا -.»

 ۱ دشاب یم

 شیاتمنا نارسیا رد .یلجت ۲ .رییآ زا هک یملیق نیلوا
 دش هداد

 و لوک نیتوام تک,رشاب «كاز نایتسب رک » هل یملیف
 ورک یتادرگ زاک هباوب لراش

 یکی ار قون لودج

 : (نا رهن ) نور نازاک ایل -* «نامرف هد»لودجلح ۳۳۳۱۱ ۱۱۳۳ ۱۱ اسکی رومن. میهاوخ ,میدقت هزیاج ناوتع
 -(ناربت)مدا ازیسلق ربا ۳ لودح .ناگ دن رب :یدومع :یتفا
 ابن )یناقح ریع نیح> یافآ نامرف هد نگ یتط اض زانو سا
 1 رفنٍ ریش» ۳ ۳ ها اقا + ب فاز یی 1 ینامریف یاقآ ط ه ۱۷ هرامش) ی جد -

 بز رف نی رهشه زیشودس . یشوسل راهب دیشمج ی ۱ ِ نمک لمتم <

 ,يوح ! *اب زاک

 0۱۳۶م مع

 مسلیف نیا یلصا مان

 تا

 ومامش هچنانچ و دن | هثشاد لاسرا هحفصنیا یارب هلجم ناگ دنناوخ زا
 اک دن رب زا رفنهدب مهام .دیراد لاسرا (تاقپ اسم هریاد) هلجم رتفد سردآ ه هدشن, لطاپ ربت لابر

 (نارعت)

 یعایف - ۸

 حجت

 ؛یدودع

 اوغرا» رد - ۱

 یتارباناسور و نروبپیه نیرتاک كارتشاب «ت

 ارت نیو و كد یروکیرگ «شایت
 . دنتشاد "تک رش

 ۲6۰۲۰ نا ا»یمانجو یسیلپ ملیف نیلوا «هبارک هحلسا9- ۲

 -مهنلاهملیف اهراب وک وهروتکیو روهشع ناتساد نیا زا س۳
 تساهدشهیهت اکی رها وهبنارق رد باتک ماناب مان

 «هرتسدزا یلیعت و ملیفرد,یزاپ رطاخب هکیا هشیب رند <
 و , دیورگ راکساهزیاجندوب رب فوم ۱۹۶ ۵ لاسرد

 4 رهش رد» لاکیزوم ملیف ناکشیپ رتهز یک بمان - و
 ثالوصحم زا دوب یملیف نیلوا «اکدراب هچوکر... جنپ»-۷

 ۳ شیامننارهت ور ناتسهیامیش

 ۳۱۷ هارمهرار خیساپ دی مش نآلح « قف
 ۷ هلجم هام شش ماذک رپب هقباسم نیا نا



 1 باهنر
 هم

 ۳ 1 5 هاش ۲

 یرا نو هنیک دره نآ یراگشا هژوس هک یراکهاش- یقیق> نرتسو رث)
 نت ۳ ی

 لا ره) رز

 زادنا ریت كي كرم
 ۳ اش ۹ اه تخ ذگ اهلاس زایس نا رو "1 یاد هلو اه دن و اش

 :هلا رتشاب

 شنادآ رخ ودر اشنیآ ردء دسانش ,ییعت ۵ یس ها رب یبشد هک یی هشرو رله ۹ زر 1

ر وصت فالع وهزاتررتک اراگرد ژر وا
 دید دنعآوشی

 كانیکی رنه دووبلاهدنمرنه ناد رک راک رثا



 ژیلوم ایم
 لاس یقشعو یبهذمو یشیراترثا نیرثزیگناروشو نیرت تمظنعا

 نر ۱ و نواد نب ۳

 هلید راز رو ور اوساش زا رت رت وم و ۳

 : كلا رتشاب
 [ سس سس

 ارزپنادرگ داک رث 1 کر کت و

 نمک ک رده نابخ و
 ف

 را * هگیروهشم درم و

 یافرب»و «لیتساک

 هئاس ار «وراجنامیاک

 نا زوس

 هد را ویه
 بوبحم ژ ریهت جد

 سا

 ینایمک لوص>م

 متسید

 «وراچنامیاک یاهفرب ملی
1 

 یساد رز میر

 «تشم قوم به مایفدنم ره



 نایفسنام نیج 9

۰ 

 ۱ هو .ث

 1 ۱ ۷۱ 5 «تود آب
 ۳ ۸ 1 لات هوس رم 5001 9 2

 ی ی

 یک و 0 0 ومص ۳:۰ م ۱ ۵۷۸

 بن !اه و رم ناج یالب
 سس هم یهود تک رجب منتسب نرق کیف لوس یگند + . پکس



 واب ناج حاودزا اب

 ربخنیا هک یتفوومووب ققاوم
 ۰.۰ .مدشتحاران لدج مت

 هب نایچاشات مقوم نیا رد
 تاساسحا زاربا زکیرک ینایتشپ

 زنشککچ :س یاق [ نکل دنورک

 رما ار مدرع و دروآ رد ادص
 دزد توت

 دوزناود رک وانیهاگن زکیرگ
 نیاب تسن نم

 اب و متشادن یشوخ رظن جا ودزا
 یارجا دهاش رابه ودنا یناکدید

 +مدوب هل ومعممسارم
 یرمع مدوخ یارب نم رخآ

 ارراگ زور مرک ودرس و ما هدرگ

 زیر یاه مشچ نيا ابو م) ۰
 او اهییوخو اهیدب ماقاو عاونا

 زا می وگیم هک

 نایاقآ -

 ار نيا , مآهدید
 هکلب تین لخب و تاسایجا یوو
 تسبن یزیچچیه ملاع رد هک مدقتعم
 هزرد نز كي یاهیراکهایت اب هک
 اهیدبمامت . دنکیربارب قالخادبو
 و اد یدب , فرطکب اه یتشز و

 كسب زین قساف نز كي یاح یتشز

 زا یهورکگ تفو نیا رد
 عورش دنلب یادم اب نایچاشامت
 . دنرک رظن راهظا هب

 یدرم ؛ نیل راک وهایه نیا زا
 رارق ریثات تحن هچو چیه هب هک
 یتخلاب و دمآ ناچیه هب ترک
 ۱دیوه نآ زا شجنر ییرتب هک
 : تفگ سیئر یاقآ هب باطخ دوپ

 هزاجا .منلاشبانج یلاف -
 شروخیاهن رح عنادملبک و .دیهدم

 عافد هیلع یعدم زا و دنزب

۴۰3 

 یبلطم تقتقح .مناخرب شرمیدشاب

 زو ناج هک تسا نشور

 هدشروجمترورض یور زا سراک
 زا عافد ار شا هحلسا هک رطاتت

 شدوخ سفن زا عافد و تفارشم

 متخار شمالک هکنیا زا سی
 ردو دژ یخرچ یکتسهاآب ۳

 هک یژیم فرطب مدرم همپمه نایم
 تفر تشاد رارق شیورپ ور

 ربص هظحل كي مین سی رف

 و دوم نیلراک هب ور دعب و درک
 ته

 امشب : عفادم لک و یاقآ -

 هجنانچ رکا دوشیم هداد هزاجا
 دیئامث یف رعم ماگ دادب دی راد یدوهش

 ودش دنلب شیاج زا نیل راک
 نایم ار یدادم هک روطنابه
 تفک , دناخ رچیم یتاتشگنا

 لرا و افطل-
 ۷۲ ,,دینک راضحا

 « هاگ داد نیرومام زا یکی
 تشیه لباقم فرط هک ارب یزد

 «سیوادلراق و دوشک ذوب هفصتم
 مهب بت رم ار شیاههزم هکیلاح رد
 وا ءاگ داد تپیا . دش درا و دزیم

 و تسد هکیرواهب دوب هتفرگ اد
 تلاجخ و دوب هدرک مک ار شیاپ
 یم شنس زا لاس هدزبس . دیشک یم
 تااح نبا و دوب لوجخ . تشذک

 ار < یاد

 ردهک دوب دیش "نانچ ابحو بجح
 ۱و ید ره هخون .دزوخ رف .نیتخن ّگ

 . درک يم بلج
 هب یبلم و مادنا رغالو زحمت

 . دوب شمابل نیرتهپ
 تلاحدش نلاس دراو هک یتقو

 تشادیم رب مدق هتسهآ . تشاریصاخ
 مذچب شمشچ هک دومتیم یس و
 .دننی اهیچاات

 دناع

 د رومام دم یاهظحا
 تفگ ودش كيد زن واب صدقم باتت

 تقیقح هک یروغیم مقاپ۲ -
 نابزرب یمالک نآزجو یعوکب ار
 دشاب وت راي ادخ ؛ یروابن

 فاص زا سپ «سیواد لرا
 تفگ شاهنیس ندرک

 قج هک مروخیممسق ؛ هلب-
 مروابت ناب زرب یمالک تقیقح

 نیل راک  همدقم نیا زا دعب

 تفک و داتیا شلب اقمو تفر
 دنلب یادص ابار ناتمسا افطل_

 . دیئوگب هاگداد یاضعا هب
 .تسر« سی واد لرا » نممسا-
 مدوصقم « دیتش لصحم اب آ-

 كرا می ال» رد هکب | هسردمرد هک تسنبا
 ؟ دینک یم لیصدت تسه

 و داد ناکت ار شرس لرا

 تنک

 هسردمب اهتاتسمز اقآ هلب
 اهراک رد ار لاح یقبامو موریم
 راکش هب و ملک یم گانک .مردپ "هب
 موریم

 فرطب ار شیور نیلراک
 هراشااهن ابو درک وگتیم و سراک
 ادیب و .وومن

 هیلع یعدم رفن ود نیاابآ-
 و دیساندیم ار

 یعدم 2 هبلک یتفم هک لرا
 عمل تااح :.تستادیمن او « هیلع

 شناوزک رس هان واتفرگ شب
 هک دپما نیاب نااض رود انزود اد
 ۱رهملک نیا ینعهو دوش دنلب یس
 دناود.دنک نشور شیازب

 یربخ فرط چیه زا ندچ
 وگنیما و سراک هب یهظحل ,دش
 1 تیک و دن هایت

 رب دعب رب اهرآ-
+ 

 ٩ یناهپ و ,|

3 

 رو ار هل ود ن ا ابآ
 ار یلاج رد هام نیا مهن

 ۶ ار شرس زابلرا
 وار ساوج نا بم ۱  نازج نآ بقاتم

 رام ۳ ورشاو . ماهدید « هلب
 مد رک یم

 ریدباراهن آ اش هک تفاوت
 دن ووب یراک هچلوغشم

 دنووب بسا راوس
 0 دنتفگ یم رب ناشل زنم

 . دندشیم جراخ 4 تاوروه

 6 دیاریم اجک زا امش
 .ووبتاوروه لزنم اجنآ

 دنسانشیممه ار هناخ نآ-

 تشیا مدوصقم ؛ تسرد نیا
 نبا هک دیناریم اجک زا امش هک
 نورب اجنآ زا ایش لوقب رفن ود
 دن دم ] یم

 یادسنم ... نمهکتیا یا رب

 هب تقون] .., دیسر مشوکب كيلش
 قانآ هک مدیدو مدرک هاگن مفارطا
 ساربراوس , وگنیمیاف آ و سراک
 .دللک یمكرت ار «تاوروه» لرنم

 ءابتشا هک یتسهنئمطم ابآ-
 دتسه اهنیمه رفن ودینآ و ینکیمن
 دنراد روضح هاگ داد رد نونک |هک

 ادبا ...شضخ هل

 انآ ملگيمرارکت زاب ؛لدا-
 دیک یبل هابتشا هک یتسه نئمطم
 . 1اعودخ ماگنه ار وگنیمو سراک
 1 یاهدید تاوروه هناخ

 : یمن هابتشاافآ ربخ ه-
 طعراک یاتآآ مدرخ مهسب نمیبگناو
 : مک ي من تمالم هجو چیه هب ار
 ..مدوب وا ياج نم ۳ ۱ یاج را
 ۱ ۳ درک ملت ار نشارج

 ۱ اب رکید, لرا مرکشتم-

 « مرادن یراک
 در یرظنو

 "]ولچیمک ودیدیلب شب اج زا سسدرم
 و درک هكرسپ تروص هب یمست و

 : وز ادم

 ۱ !لرام

 ۳ اف آ هلب-
 وچ نم «لرا-



 اب, ملا
 , مالاعم

 کلا وز رطنب ی

 تشاد راهلظا یبیم
 ات

 , ووشیم قر دصن تساحیحم
 ار ناتورخ تادفان تم امش ۰

 و .بشک یرطب

 تشادنر یرظن فصنم #۰ /
 و و

 ناکت یرو _ تیام و داد

 اهن زا تساوی "۴" زمرپ

 انس تسد زاد
#۷ 

 هتخاس

 ند رب

 ج (تتکچ تین ابمابیسیرفو بمب

 هی نسوس - یسدقل - نی ورپ - ماقمالاو : لا رتشاب
| 

 ۳ ۱ هروریف ر داداف ودیجم  گنهآ

 و را ۱ ناشوک دومحم راد یمساب روب اش نادرگ راک |

 ملیف سراب لوصحم ۱



 سفر تم 7 رهن 2 ٩ 3۵ همه مس 9 یی ۳ ۳۹ ۳و1

 رو هبخزور
 ترس سوم تم ملنف ار اتنیس»تا

 عقومدوب .هدش

 ۱ هلهو رد هکیزیب

 اس تبریدم فرطزاهک یلتق توعدب اب دیدزک حاتف
 دندورک دید زاب امتیس نیا زا هدرمش ملتعه ار

 لو
 نااسمضو رو یساسا تارییغت و یزیمآ ثبت رشیومتدرکیه هجوتبلج
 زیت یصقاون نیا هبه ابیلو دوبامشیس ۱ هجروو زل تسق ندرک عیسوو
 ء دوررک عفر تسادیما هک وروخیم مشچب

 رامذب زیربت یاهامیس نیرتللجمو نیرتهب هاسجزا انایو امئیس
 ردنک دراو ک دزب یاهبن ابمک رکیدو لارتناس وبووتسا ظسوتابتزا یرگیید رادقمو نا رهتسک ر امنیس فرطزا اهن رثکا هک دریگیم رظت وو دوخ یامنیس ناب رتشم یارب مه یبوح یاهملیف هتفررمپیورو دیایم
 [راخبیاقآ و اسراب یاقآ و اتسوو یاقآ یاهمانب كيرشو ریدم س یزرزو نایو,امیم دنوسیم هدراذگ امتیس نیا تیریدمرابتخارد ملیف
 ابراب یاق آ رظن ریز امنرس مضوب یک دیسرو یلصا تیل وئسمیل و دشابیم
 تاقزومر هک تی نیا نیلوتتب اد اسنیس نیا .ددجم رجاعقر ام تسا
 جات | هک زی بت ناتسررپتموصخ | یلعاهناتسرهش مدرم هزورهآ هکشیاپ هج وتاب میرا ودیماو میاهاوخ ار اناید امتیس نوزفازور یقرنو رتشیب
 یاپملیف هک دراد اجو دنباشب ار تقد لامک اهملیف باعتارد لبق یاهلاس دننامه امنیسنیا ناریدم دت راد شزرااب یاهمایفندب هب یه رپم
 اک ریب ابتیس نادنمراک زا تسا مزال اجنیارد دنک لابقتساو هرافتسا ابنآ زا دن | وتیمویماتدنوو] هدرپ یوریبسانم تیعقوم رد ار بوخ
 ناخن روخ زا امتیس ناب رتشم تیانطو یارب ار تقد یاهتنم هب ونب كيره
 ..: ورک ریدقت ًامتح یاب هک دناهلمجن ۲زا یرامیمظات ,یافآ و ملعم كي اب شزررا یافآ درک قیوش هلیسونیدپ .دنهقیم

 روب یمشاه مر هچ ی نش

 هک رلاد

 + توکس یرارق رب زا دم
 یاهراغا نیلراک هب. سبئر یافآ
 تفک تگ وا دوش
 :هیهدب هماداح 7

 هب یهاگت و تک رپ نیلاوگ
 :ثفک وتخادنا كيلب دنرود

 +تف مرکشتع :پانجیلاع-

 ۰ دو

 دیدی دار

 شور ف .مرادت رطاخر تسروس 5 دیسرپ شیدک زا تعون ۲
 ۰ ۰ 4 ماهدرک یاب عقو هچ منیب هبدین وکب ,بوخس
 ار سراک ناجیاقآ مناخراب سل

 و ی ت

 2 «ماتانو لیارا ابروک بیپ
 بم

 ماهدرک شوما رف» و راه

 یا«:۱رهآ نجل اب نیلراک

 وز نوبیک دینوکیقیفد-

 ۱ اگتآ وورک تکنمیا هظحل ثبلب

 مردن رطادفبو ارتاملک هک تک یم  شعاوع امهزا كيلپ یاقآ-

 ۱ (دجشم) یعتفرد -م
 هتلا-ه ناگ دن رب

 ریهپد سرت ا
 ۱۱۷ ۴هرامش]

 ْ (نا رهت) یزداپب یاتآ -۱
 | (ناعرک) هدازیلع داو

 1 (ا را ]یرب اح ِ»
 را دراگ ا وا:حیحص خدا

 ]۳ سج

  ایرخآ ۱
 | لک ملیفاب سیسو تقرگ رارق |
 -رته ناوئعزینو لاوبتسف رد ٍهایس |

 درو تسدبار لاس هراتسنیرت هتم
 نیا رگی رد لاسوس و هات دنب وکیم

 هکلم ایلاتیا یامنیس دنهرتده تیم ۱
 دش دهوخ و وویل اهبيق زیب

 ۱ هتکنا هنکن
 فو رعم وریهش نادرگ راک ود

 یژ :نادرک راک) یلتیم تنسنیو
 نادرک راک )سک ورب دراچبر و(یژ
 كي ینشج رد (فوزامآ راک نآردا رب
 سک ورب .دندرک تاقالم ار یگید
 راکنتهد زا یکیوت :تتنی و تنک
 «.یتسهدوویل اهكر زب .نانادرک

 رکید رفن تاهو:دبسرب یلذیم
 ی دنتس اپمادک

 رانشنولامیتودود #
 انش شو اه :درف زا كرجرد رد نونکات یاو تسا یرهام
 ۱ 1 تا هدرکن

 ربهشنرهرک سا ول یر
 هنامرعم رارسا » مافرد

 ارضی ول یرجشقن «ناتس رید
 ۱ ! دنک یم افیا

 ار شیاچت اطا دزرفا رکن
 .تسا هورک شرت دیفس یا اقا

 شقن دروفا رگ كيرد ورب 8
 یاههبنوملیف رد ار یچراکش كپ
 . دراو هدهمب 4 یتعبذوخ

 رم ودمم همانزور
 ۱ و یه تشوت مل راه
 دنکیم تئایخ دزخ

 کدهدیم قالط ار شتسوب مایس

 ریک حاودر نت
 ۳ ظر میفو ماگنه نآ رد

 ]| تسوپ دیعس رس

 ر زر نامدوخ ميدركيميس ام لروب کدد (ب
 1 1 ی ۰۳ 2 و زر اجاهتسوت دیفس

 وین ابسا ایینان وب ار دوخ ,س ی لغا
 زیرا ام تقبقح رد « درکیم یف رعم
 ۱ ام یی ید تسوب مایس
 و یسیلگنا نز كيمردام
 نیقاهد زا میردپ كرزب
 و نيا اب تشک یما بوسحم

 رز لک اد مدوخ متسن اوت یمت
 سو ءایس ناب رهم و زی زع ناتسود
 ان ور, ی .مدادنیت رت رب و زیامتم
 رام و نتفک اب نمب یاهدع هکتیا
 وراو ۰ دندرک نیهوت < فیثک
 رک مدش تسوب هایس ناناوج دناپ
 رام تسوب دیفس ناتادوج اب
 ردامنایرج نیازا دعب دن د رک یم
 اکیئاماج 4 ۰ شدوخ اب ارم

 یروآ عمج ماکنج ار نا رک راک
 .مدش انشآ مدرک یم اشامت

 نبازک ره رگید الاح

 رب روطب یتح منزب اج
 یامگن رب ار هریت یاهگنر
 میحعت نم ۱ مددیم حیج رت
 ارز موشب روثآ ۲هک
 طلست نایچاشامتحور

 ,منکیم نایب ار دوخ
 مشوخ ,یدیماان ,قذعزا
 امحا _هیه و یسااوتت
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 ِ راکسا هزیاج ميلرف ربا در خش 7 رد شریظنیبیزاب رطاخب هک , ۱ 2, زا اب ترا حار رس حاج ۳ ۲ 1 عاا 9۵8-6۵ هر 0۶6 ۴ 2 رانا
 متسو نرق سک و فمظس ینمک لر صحس ۳



 ر رب رد ۸:9 ی اهل سل ویتسف نیرتک نوک طب

 رشیم را زک رب(.ن.شآ )تک رشف رط زا
 ۱۹۵۲ مسلیف نی رتهب «اگی را مولع یمداکآ هزیاج مدت رب

 ردتک رش هطسا وب هک )رب ویلاسن رال :نادرگ راک و هدننک هیهت

 فن

 ی 1

 ناتسلکنا لوصحم (یکنرسنژیواتسی و) ۲ وسدراءرر - ۱

۱ ۷  

 ( دشهتخانش لاسر رمهشیب رند نی رتپب ملیف نیا «

۳ 3 
 یوروش لومح» (یگن د) نیک و لهچ 4

 ایاکت و رپا تک ر ث اب س ۱۹۵۷ نکلاویتف هژیاج هدن رب
 5 بت

 یارخوب یروکیرک ؛رتا

 اکیرما لوصح» را رس صس روب) وج 1

 زءوج - ودناربنول را؛ :كارتشاب و چی وهیکنامفزوج ءرتا
 نوسراک ریرک- راکاروبد -نوسیم

 ر] وس هرس ود كرم 4
 ایناپسا لوصحم

 ناکلاویتسف هزیأاج هدن رب

 ندراپ :رتا - ۲

 نباژ لوصح (یگنر) خش زودهناتسآ ته و

 اکیرما ۱۹۵6 یجراخ مایف نیرتهب راکسا هزیاج هدنرب
 اف دف مق ن  تک۱۹۵۵ لات ۰ و

 ایلاتیا لوصحء ۱م رادهدنژ بیش
 ولچ رام, ءرامنلاو -لخایرام لارتعاپ یتنوکسیو 0 ۲ هژا رتشانا -یشن دا

 یکسوب اتساد رثا زاساتقا بیای ور

 (كي زکسردهدشهیهت) . *تنا رف لوصحم رورتس ۷

 ۱۰۵۳ لاس ملیف نی رتب: با ۳ زین ولاویتسف هزیاج هدن رب
 یی

 ةرارز تراک وملذیم :كارتذاب ۰ گلاوبا :

 لیزرب لوصحم (ورساگناک و۱۳  نوهار ۸
 داج هدا ربس۱ ۹۵۳ ناک لاویتسف هژیاج هدن رب

 رضبب ,دن رب و یوذج یاکیرما یاهروش؟ لاسملیف نیرتهب -لاس قیر ۳

 ۳ كي زوم و وب رانس-لاسكنه ۲
 ردادب ازیرا» لشاروت ربلا تک رشاب-وت راب امیل :ناد رک راک

 مامتس مكورت» داکیم دایرفمشخ هکیتقو ٩
 كي زکم لوصعحم یگنر

 ادم هزیاج هدن رب و ۱ ٩۵۷ نیل رب لاویتسف هزیاج هدن رب
 اکی ی+ا یئالط

 رگیردور لیئامسا :رتا
 هات وو دی .یرکتلفا اه تک شاپ

 هدووخ بیرف ۰
 دوس لوصحم (یل وژلزا ومدام)

 [لاویتسف هزیاج هدن رپ
 كربنا رتسا رثآ - ۲

 اکیرما لوعحم (یکنر) هدز زی رع-۱

 تاناویح یگدزز زا دنتسم ملیف كي .یتسیدتلاو رثا

 (یکند) یک ازاکان زارفرب نافوط -۲
 هرابناژ وب رادلیت اد :تلا رتشاب ۱ یپمایچ ویا رثا-نیاژو هسنارف كرتشم لوصحم

 ناتسلکنالوصح« شوره ذ رس -۴
 وکالت رک رام رچذی رگ ترا وتسا -نوسیم زمیج :كا رتشاب

 اعبرما لوح زاگ خارچ 4
 اک ویکح روج برا هیاوب لراش .مک رب دی رگنیا +ا رتشاب
 ۳ ی 9

 (یکن د) باب هاذگ 1 ۱

 ۱۳ هاعمالو تایروفسب ررمزتک شاپ, هياو:ناز دا


